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GEACHTE
LEZER

De Spaans-Amerikaanse schrijver 
en losoof George Santayana 
(1863-1952) sloeg de nagel op de 
kop als waarschuwing voor ko-
mende generaties door te stellen 
dat ‘wie de geschiedenis niet 
kent, gedoemd is haar te herha-
len’. Niet echt opmerkenswaardig 
op het eerste gezicht; dit pedago-
gische bulletin biedt immers aller-
eerst geschiedkundige en aan de 
Tweede Wereldoorlog gerela-
teerde artikels aan. Het belang 
van Santayana’s citaat ligt in de 
datum waarop hij dit neerpende. 
Zijn veel aangehaalde slagzin da-
teert van 1905. 
Na een paar jaar geconfronteerd 
te zijn geweest met de COVID-19-
pandemie, moet de wereld met 
lede ogen aanzien hoe een oor-
log ons nu weer, althans voor de 
meeste Europese landen die 
tachtig jaar lang geen onderlinge 
oorlog meer hebben gevoerd, in 
verschrikkelijke situaties stort. 
Naast economische gevolgen, 
die zelfs mensen op een “vei-
lig(er)e” afstand raken, moeten 
we vaststellen dat een oorlog 
leed en afschuwelijke taferelen  
 

tot direct gevolg heeft. Kinderen, 
vrouwen, ouderen en zwakkeren 
worden de meest kwetsbare 
slachtoffers van deze door de be-
volking ongewilde en onge-
wenste verschrikkingen. Tevens 
merken we allen op dat een oor-
log niet enkel gepland, georgani-
seerd en beslist wordt van hoger-
hand, maar dat deze ook door 
mensen van vlees en bloed wordt 
uitgevoerd. Evenzeer stellen we 
vast dat, naast de internationale 
regelgeving rond het voeren van 
een oorlog, soldaten zich ontpop-
pen tot ware misdadigers, hiervan 
getuige de reeds plaatsgevon-
den oorlogstribunalen die daders 
veroordelen tot gevangenisstraf-
fen wegens het begaan van oor-
logsmisdaden. 
Nog vóór het losbarsten van de 
oorlog in Oekraïne, beslisten we 
dat het jaarthema van 2022-2023 
gewijd zou zijn aan daders en het 
daaraan gekoppelde daderge-
drag. Om de voorheen geci-
teerde losoof bij te treden, is het 
één van de doelstellingen van de 
vzw Auschwitz in Gedachtenis, als 
Studie- en Documentatiecen- 
 

trum, om haar steentje bij te dra-
gen en dit aan de hand van ge-
schiedkundige kennisoverdracht 
door leerlingen, studenten en het 
brede publiek bewust te maken 
van de verschrikkingen uit het ver-
leden, zodat we op een betere en 
oorlogsvrije toekomst mogen re-
kenen voor onze kinderen en ver-
dere generaties.  
De artikels van de komende vier 
nummers vormen samen een stu-
die over de daders. Niet enkel 
een historische invalshoek zal aan 
bod komen, maar tevens zullen 
criminologisch-psychologische, 
sociologische en ethische bena-
deringen deze vier nummers 
vormgeven. Hierbij mogen wij re-
kenen op gespecialiseerde on-
derzoekers, en wij wensen hun hier 
ook hartelijk te danken voor hun 
bijdragen. Hun analyse laat de le-
zer toe een kijkje te nemen in hun 
levensloop en in de wijze waarop 
ze zich tot dader ontpopten. 
 
 

Johan Puttemans 
Pedagogisch coördinator 

Vzw Auschwitz in Gedachtenis 
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Wie de geschiedenis niet kent, is
gedoemd haar te herhalen 

George Santayana
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WAAROM LEEF IK?
OM DEZE SCHULD TE DRAGEN?

actualiteit

RAINER HÖß
We mogen stellen dat de kinderen – en bij uitbreiding het nageslacht – van de slachtoffers van de Jodenvervolging ook slachtoffers 
worden. De vraag is hoe kinderen en kleinkinderen van de daders met hun minder glorieuze familiegeschiedenis omgaan. De vier 
artikels van de rubriek ‘Actualiteit’  van dit schooljaar spitsen zich toe op de nakomelingen van de daders die ontegensprekelijk mon-
sterachtige daden hebben gepleegd op weerloze personen in de naam van een ideologie waar zij zich achter schaarden of die ze 
hebben goedgekeurd. Sommigen van hen verbreken elke familieband, waarbij een aantal zelfs radicale maatregelen troffen. Anderen 
zien er hun missie in de wereld in te lichten hoe ver een haatdragende wereldvisie kan leiden. Toch is het betreurenswaardig vast te 
stellen dat er nakomelingen van daders zijn die de daden van hun (voor)ouders niet alleen goedpraten, maar er evenzeer– soms actief 
– toe bijdragen.   
  
In 2011 verschijnt de documentaire Hitler’s Children. Hierin nemen vijf familieleden van naziprominenten het woord. Zij vertellen hun 
(familie)verhaal als kind, kleinkind of aanverwant en hoe ze met deze familiale geschiedenis omgaan. Eén van hen is Rainer Hö ß, 
kleinzoon van één van de verschrikkelijkste beulen tijdens de Tweede Wereldoorlog: de kampcommandant Rudolf Höß (zie rubriek 
‘Auschwitz’). Samen met journalist Eldad Beck, zelf een nakomeling van een Auschwitzoverlevende, onderzoekt Rainer Höß familie-
artefacten die dateren van KL Auschwitz.  

Rainer Höß blikt terug op zijn 
jeugd  
Rainer Höß is de in 1965 geboren 
zoon van Hans-Jürgen Höß 
(°1937). Wanneer hij terugblikt op 
zijn relatie met zijn vader, beschrijft 
hij er één die erg koel en kil was.  

“Ik denk dat mijn vader dezelfde 
koele ingesteldheid had [als zijn 
vader, JP]. (…) Er was geen 
warmte tussen hem en ons. Nooit. 
Hij vertelde ons wat te doen, en 
wij gehoorzaamden. Hij bepaalde 
de regels, en wij volgden. Mijn va- 

der liet nooit zwakheid of het to-
nen van emoties toe. Hij haatte dit 
zo. Wanneer we huilden, sloeg hij 
ons nog meer omdat we ween-
den en niet voor hetgeen we ge-
daan hadden.” Hij vervolgt met 
iets wat bij de kijker zeker en vast  
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de aandacht trekt: “Wat ik veel 
erger vind is dat hij nooit hun ide-
ologie heeft afgezworen. Hij bleef 
een aanhanger van het Derde 
Rijk.”  
  
Een bezoek aan Auschwitz  
Eldad Beck: “Hij [Rainer, JP] ver-
telde me dat hij jaren, vooral als 
schoolgaande jongen, behoed 
werd aangaande het deelnemen 
van een reis naar Auschwitz om-
wille van zijn naam. Dit leek me bij-
zonder vreemd, want als iemand 
Auschwitz zou moeten bezoeken 
is het de familie van zij die verant-
woordelijk zijn voor de daar be-
gane misdaden. Ik vertelde hem 
dat ik nog nooit Auschwitz be-
zocht had. Hij zei me: ‘Jij bent nog 
nooit naar Auschwitz gegaan? 
Laat ons samen gaan.’” Rainer 
Höß maakte als veertiger zijn eer- 
 

ste reis naar Auschwitz. Andere 
kinderen van daders deden dit 
helemaal niet; “zij ontkennen, ver-
schonen het of praten het zelfs 
goed”, aldus Rainer.  
De documentaire volgt de twee 
mannen die een reis naar 
Auschwitz maken. Tijdens de reis 
zelf is Rainer heel zenuwachtig; hij 
heeft schrik dat hij er herkend zou 
worden …  
  
“Jouw grootvader heeft mijn fami-
lie vermoord!”  
Wanneer Rainer Höß zich samen 
met Eldad Beck in de Zentral-
sauna bevindt, komt hij oog in 
oog te staan met een groep Isra-
elische kinderen, waaronder een 
aantal nazaten van Holocaust-
slachtoffers. De gids kondigt aan: 
“Vandaag hebben we de klein-
zoon bij ons van de commandant  
 

van het kamp, Rudolf Höß.” 
Hierop is het de beurt aan de stu-
denten om hun vragen af te vu-
ren.   
- Studente: “Voel je je schuldig 
voor wat je grootvader heeft ge-
daan in …?” Terstond reageert 
Rainer Höß met een: “Ja. Ja, na-
tuurlijk!” Een volgende studente 
neemt het woord en zegt in het 
Hebreeuws: “Jouw grootvader 
heeft eigenlijk mijn familie ver-
moord, gemarteld en uitgeroeid 
…” Ze barst in tranen uit en ver-
volgt na enige ogenblikken: “Hij 
heeft mijn familie uitgeroeid en ik 
wil weten: is hij niet bang van deze 
ontmoetingen met ons?” Een dui-
delijk geëmotioneerde Rainer 
antwoordt: “Het is me een genoe-
gen. Mijn excuses voor wat er met 
haar familie is gebeurd.” De gids 
van de groep heeft ook een  
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Rainer Höß liet het zich op het hart tatoeëren: Never forget



NR 45 - SEPTEMBER 2022 5

vraag: “Wat zou je doen mocht je 
je grootvader ontmoeten?” Klaar-
blijkelijk verrast door deze vraag 
vervolgt hij: “Oh … Je wilt weten 
wat ik zou doen? Ik zou hem ei-
genhandig vermoorden.” Hierop 
schiet de groep in een lach.   
Een Israëlische reisbegeleider, die 
naast hem staat, spreekt de 
groep toe:  
“Zvika [de oudere persoon naast 
hem, JP], iemand die de Holo-
caust heeft overleefd, vroeg me 
of hij zijn hand zou schudden. Hij 
wil zijn hand schudden.” Zvika reikt 
zijn hand uit naar Rainer en zegt 
hem: “Ik was daar …” Na het ge-
ven van een hand omhelzen ze 
elkaar. Zvika vervolgt: “Ik heb ja-
ren in Frankfurt gesproken voor 
jonge mensen. Ik vertel hun: ‘Jij 
was daar niet. Jij hebt dat niet  
gedaan.’” Na deze woorden te  
 

hebben gehoord barst ook Rainer 
in tranen uit.  
Achteraf verklaart Rainer Höß: “Ik 
denk dat ik het nog net kon vol-
houden, maar ik had altijd het ge-
voel dat vlak achter mij, mijn va-
der stond en zei: ‘Durf niet te we-
nen. Je laat zo je emoties zien. 
Durf niet je emoties te laten zien.’ 
Voor de eerste keer laat je geen 
angst of spijt zien, maar geluk, 
vreugde, innerlijke vreugde om 
de goedkeuring van iemand te 
krijgen die deze gruwelen heeft 
overleefd, en die ook zeker weet 
dat ik er niet was, dat ik dat niet 
heb gedaan.”  
  
Uit de schaduw van het verleden 
treden  
Tot slot laten we Rainer Höß nog 
eenmaal aan het woord: “Het is 
moeilijk om het schuldgevoel uit  
 

te leggen, zelfs omdat er geen en- 
kele reden is dat ik een schuldge-
voel zou moeten hebben. Maar 
toch heb ik het nog, ik draag dit 
mee in mijn gedachten. Ik ben na-
tuurlijk ook beschaamd, voor wat 
mijn familie en mijn grootvader 
aan duizenden andere families 
hebben aangedaan. Dus je 
vraagt jezelf af: ‘Zij moeten ster-
ven, ik leef nog. Waarom leef ik 
nog? Om dit schuldgevoel, deze 
last te dragen, om er in het reine 
mee te komen?’ Ik denk dat dit 
de enige reden is dat ik besta, om 
te doen wat hij had moeten 
doen.”  
 
 

Johan Puttemans  
Bron: Hitler’s Children. 2011, Maya 

Productions Limited, BBC.  
Redacteur: Chanoch Zeevi 
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Rainer Höß herinnert zich de woorden van zijn vader: ‘Durf niet je emoties te laten zien!’
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auschwitz

DADERS ONDER DE DADERS:
DE  KAMPCOMMANDANTEN

VAN AUSCHWITZ
Van de commandanten van 
Auschwitz is Rudolf Höß (1900 – 
1947) allicht de bekendste. Hij 
stampte het kamp niet alleen uit 
de grond in 1940, maar maakte er 
op bevel van Heinrich Himmler in 
1943 ook het grootste moordcen-
trum van Europa van. Vaak wordt 
alleen zijn naam vernoemd als het 
Auschwitz betreft, waarbij de an-
dere commandanten zo goed als 
vergeten worden. Maar wat is nu 
eigenlijk de reële functie van ‘een 
kampcommandant’ in een (nazi) 
concentratiekamp?  
De grondbeginselen van de 
dienstvoorschriften voor een 
kampcommandant zijn ontleend 
aan een bevel aangaande de  
SS-bevoegdheden in een con-
centratiekamp. De status van een 
kampcommandant wordt als 
volgt bepaald:  
“De commandant van een con-
centratiekamp is de hoogste au-
toriteit in personele en materiële 
zaken in alle ofciële aangele-
genheden betreffende de afzon-
derlijke afdelingen.”1  
De kampcommandant heeft de 
leiding over de bewakers en an-
der door de SS ingezet personeel. 
Naast zijn bevelsbevoegdheid 
waren er echter altijd bevelsstruc-
turen van de concentratiekamp-
inspectie, die ervoor zorgden dat 
de kampoperaties en het perso-
neel werden geïntegreerd in het 
algemene systeem van exploita- 

tie van concentratiekampgedeti-
neerden. Bijgevolg had de kamp-
commandant het bevel over alle 
disciplinaire aangelegenheden 
betreffende het SS-personeel  
van de concentratiekampen (in 
SS-correspondentie werden con-
centratiekampen aangeduid als 
KL - Konzentrationslager). De 
kampcommandant kreeg een 
adjudant toegewezen die verant-
woordelijk was voor de onmiddel-
lijke, volledige en nauwkeurige 
uitvoering van de bevelen van de 
commandant. Bovendien was de 
adjudant verantwoordelijk voor 
de correspondentie en moest hij 
ofciële personeelsaangelegen-
heden voor de kampcomman-
dant voorbereiden. De adjudant 
was ook verantwoordelijk voor het 
regelen van persoonlijke ontmoe-
tingen tussen SS’ers en de kamp-
commandant. De rang van de 
kampcommandant hing af van 
de grootte van het concentratie-
kamp. Kleinere kampen en ne-
venkampen stonden vaak onder 
bevel van een SS-Scharführer,  
terwijl grote kampen (de hoofd-
kampen) onder leiding stonden  
van een SS-Hauptsturmführer of 
SS-Obersturmbannführer.  
In november 1943 splitste het Eco-
nomisch en Administratief Hoofd-
bureau van de SS (WVHA) het bu-
reau van de centrale comman-
dant van de concentratiekam-
pen Auschwitz op. Ten gevolge  

daarvan werd Rudolf Höß in no-
vember 1943 overgeplaatst naar 
het WVHA in Berlijn. Het concen-
tratiekampcomplex Auschwitz 
bestond vanaf dan uit drie onaf-
hankelijke concentratiekampen 
en 39 of meer nevenkampen. De 
nevenkampen met verschillende 
benamingen werden ofwel inge-
deeld bij het concentratiekamp 
Auschwitz I ofwel bij concentratie-
kamp Monowitz (Auschwitz III).  
Auschwitz I (Stammlager) was 
vanaf mei 1940 het eerste con-
centratiekamp ter plaatse en 
diende daarna als administratief 
centrum voor het gehele kamp-
complex. Arthur Liebehenschel 
(1901-1948) volgde hier Höß op. 
Liebehenschel had economie en 
handel gestudeerd en had al 
enige ‘concentratiekamperva-
ring’ toen hij in Auschwitz aan-
kwam. Onder zijn bewind verbe-
terde de situatie enigszins voor de 
kampgedetineerden. Na de oor-
log werd hij in Krakau berecht en 
opgehangen. Na het vertrek van 
Liebehenschel werd Richard Baer 
(1911-1963) commandant in het 
Stammlager. Baer was banket-
bakker van opleiding en had in 
1944 reeds ervaring in Sachsen-
hausen, Buchenwald en Neu-
engamme opgedaan. Hij ver-
scherpte ook nogmaals de maat-
regelen tegen de gedetineerden 
en leidde de ontruiming van het 
kamp, begin 1945. Na de oorlog  
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KL AUSCHWITZ

Rudolf Höß
4 mei 1940

10 november 1943

November 1943:
Opsplitsing van KL Auschwitz

in drie entiteiten

Auschwitz I Stammlager

Arthur Liebehenschel
11 november 1943

8 mei 1944

Richard Baer
11 mei 1944

27 januari 1945

Auschwitz II Birkenau

Auschwitz III Monowitz
(+ nevenkampen)

Heinrich Schwartz
11 november 1943

17 januari 1945

Friedrich Hartjenstein
22 november 1943

8 mei 1944

Josef Kramer
8 mei 1944

25 november 1944

dook hij onder in Duitsland met 
een valse naam. Hij werd in 1960 
herkend en gearresteerd en stierf 
in hechtenis in 1963. 
Concentratiekamp Auschwitz II 
(Birkenau) werd in 1941 opgericht 
als kamp voor Sovjetkrijgsgevan-
genen. Vanaf maart 1942 bevond 
zich in de nabijheid van het kamp 
het moordcentrum met de Bun-
kers I en II. Hier werd Höß eerst op-
gevolgd door Friedrich Hartjen-
stein (1905-1954). Hartjensteins 
curriculum is een voorbeeld van 
de voortdurende rotatie tussen 
Waffen SS en concentratiekamp 
SS-eenheden. Hij is een voorbeeld 
van hoe hogere SS-rangen ook 
konden worden bekleed door 
niet-partijleden, aangezien hij 
nooit lid werd van de NSDAP. Na 
de oorlog werd hij in Frankrijk ter 
dood veroordeeld (hij was ook 
commandant geweest in Nat-
zweiler-Strutthof in de Elzas), maar 
overleed aan een hartfalen in 
hechtenis. Josef Kramer (1906- 
1945) volgde Hartjenstein op 8 mei  
1944 op in Birkenau. Onder zijn be- 
 

 
 
 
 
 
wind vond in Birkenau van mei tot 
en met juli 1944 Aktion Höß plaats. 
Deze actie – waarbij 312.000 Hon-
gaarse Joden werden vernietigd 
– werd zo genoemd wegens de 
kortstondige terugkeer van Höß 
om de moordactie te coördine-
ren. Kramer en 44 andere nazi-
functionarissen (onder wie 15 
vrouwen) werden tijdens het pro-
ces van Bergen-Belsen aange-
klaagd door de Britse militaire 
rechtbank in Lüneburg. Het pro-
ces duurde een paar weken (van 
september tot en met november 
1945). Kramer werd ter dood ver-
oordeeld en op 13 december 
1945 in Hamelen opgehangen 
door de Britse beul, Albert Pierre-
point. Door zijn misdaden begaan 
in Bergen-Belsen, zou Kramer de 
geschiedenis ingaan als ‘het 
beest van Belsen’.  
Auschwitz III Monowitz was een  
 

onafhankelijk hoofdkamp van no-
vember 1943 tot januari 1945. Hier 
zwaaide Heinrich Schwartz (1906 - 
1947) de plak. Schwartz had eerst 
als adjudant van Höß gediend al-
vorens zelf kampcommandant te 
worden. Deze boekdrukker van 
beroep genoot de steun van zijn 
overste (de baas van het WVHA: 
Oswald Pohl) en bleef aan toen 
Arthur Liebehenschel en Friedrich 
Hartjenstein beiden op 8 mei 1944 
van hun functie werden onthe-
ven. Schwarz werd door een Frans 
militair tribunaal ter dood veroor-
deeld voor zijn acties bij Natzwei-
ler (na zijn Monowitz-periode) en 
als oorlogsmisdadiger geëxecu-
teerd tijdens de Rastatt-processen 
in 1947. 
 
 

Frédéric Crahay 
Directeur 

Vzw Auschwitz in Gedachtenis 
 

(1) Wolfgang Sofsky, Die Ordnung des 
Terrors. Das Konzentrationslager. S. Fi-
scher, Frankfurt am Main, 1993. 
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uitgediept

TWEE ‘VERGETEN’ GENOCIDES 
VAN HET BEGIN VAN DE 20 EEUW:

DUITSE EN TURKSE DADERS
De genocide van de Herero en de 
Nama in Namibië 
In de 19e eeuw werd Namibië, 
een land in zuidelijk Afrika, bevolkt 
door verschillende etnische groe-
pen: San, Damara, Owambo, 
Nama en Herero. De Nama en de 
Herero waren toen de twee be-
langrijkste stammen van het land. 
In 1884 viel Duitsland het Nami-
bisch grondgebied binnen en 
stichtte de kolonie ‘Duits Zuidwest-
Afrika’. De belangstelling van ko-
lonisten nam toe na de ontdek-
king van diamant in 1894. Een be-
leid van systematische landontei-
gening en de komst van steeds 
meer kolonisten verdrongen de 
herders uit hun gebied. Op 12 ja-
nuari 1904 kwamen de Herero in 
opstand. Onder leiding van hun 
leider, Samuel Maherero (1856-
1923), vielen zij een Duits garni-
zoen in Okahandja aan. In juni 
1904 werd de Duitse generaal 
Lothar von Trotha naar Namibië 
gezonden om de Herero-opstand 
te onderdrukken. Hij kwam er aan 
met 10.000 soldaten en een oor-
logsplan. 
Op 11 augustus 1904, tijdens de 
Slag om Waterberg, omsingelden 
de Duitse soldaten de Herero. Ze 
hadden het bevel gekregen 
geen gevangenen te nemen. En-
kele duizenden Herero slaagden 
er in te ontsnappen naar de Kala-
hari-woestijn. De Duitse soldaten 
hadden de weinige waterpunten 
vergiftigd en het bevel gekregen  
 

om elke Herero die naar het land 
probeerde terug te keren, dood 
te schieten. Zo stierven in een 
paar weken duizenden Herero 
van honger en dorst. 
Von Trotha tekende het bevel om 
alle Herero te doden op 2 oktober 
1904: 
“Herero zijn niet langer Duitse on-
derdanen (...). Elke Herero die bin-
nen de Duitse [Namibische] gren-
zen wordt gezien met of zonder 
wapen, met of zonder vee, zal 
worden doodgeschoten. Ik zal 
niet langer vrouwen en kinderen 
accepteren, ik zal ze terugsturen 
naar hun volk of ze laten dood-
schieten.”1 
Herero die in de woestijn overleef-
den, werden in concentratiekam-
pen gevangengezet en tot slaaf 
gemaakt. Duizenden vrouwen 
werden eveneens seksueel mis-
bruikt door Duitse soldaten. 
Tussen 1904 en 1908 werd meer 
dan 80% van de Herero-bevolking 
en 50% van de Namibische Nama 
door Duitse soldaten vermoord. 
Toen von Trotha's daden bekend 
werden bij het Duitse publiek, 
maakte afkeer zich meester van 
de bevolking, hetgeen kanselier 
Bernhard von Bülow ertoe bracht 
keizer Wilhelm II te verzoeken von 
Trotha uit zijn ambt te ontzetten. 
Het bevel werd te laat gegeven, 
terwijl de Herero-overlevenden in 
concentratiekampen werden ge-
dreven, zoals het concentratie-
kamp Shark Island, of als goed- 
 

kope arbeidskrachten werden 
gebruikt. Velen stierven aan on-
dervoeding of dysenterie. Op 19 
november 1905 keerde von Trotha 
terug naar Duitsland en werd in 
1910 infanteriegeneraal. Hij over-
leed op 31 maart 1920 in Bonn. 
Deze koloniale oorlog onder lei-
ding van von Trotha, die in de ja-
ren 1990 werd ‘herontdekt’, werd 
met terugwerkende kracht ge-
kwaliceerd als de eerste geno-
cide van de 20e eeuw. Zijn plan 
om de Herero uit te roeien is door 
sommige historici vergeleken met 
het plan van de nazi's om de Jo-
den uit te roeien.2 Op 16 augustus 
2004 heeft de Duitse regering 
haar ofciële, historische en mo-
rele verontschuldigingen aange-
boden voor deze gruweldaden, 
die in een door de Duitse minister 
van Economische Samenwerking 
ondertekend communiqué als 
genocide werden omschreven. In 
oktober 2006 heeft de gemeente-
raad van München besloten een 
straat met de naam von Trotha 
(sinds 1933 zo genoemd door de 
nazi-autoriteiten) om te dopen tot 
‘Hererostraße’ (straat van de He-
rero). Het jaar daarop kwamen de 
nakomelingen van von Trotha 
naar Namibië om hun veront-
schuldigingen aan te bieden aan 
de leiders van de Herero. 
Duitsland heeft op vrijdag 28 mei 
2021 voor het eerst erkend dat het 
‘genocide’ heeft gepleegd te-
gen het Herero- en Namavolk in  
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Generaal Lothar von Trotha in 1906

Namibië, het Afrikaanse gebied 
dat van 1884 tot 1915 door Duits-
land werd gekoloniseerd.3 Berlijn 
zal het land meer dan 1 miljard 
euro ontwikkelingshulp bieden, 
die in de eerste plaats ten goede 
moet komen aan de nakomelin-
gen van de twee bevolkingsgroe-
pen.  
 
De Armeense genocide  
In het begin van de 20e eeuw 
strekte het Ottomaanse Rijk zich 
uit over drie continenten. Het was 
grotendeels een agrarische sa-
menleving, de heerschappij van 
de sultan was verre van absoluut 
en in sommige afgelegen regio's 
heerste een relatief grote mate 
van autonomie. Op het hoogte-
punt van zijn macht telde het rijk 
29 provincies, elk onderverdeeld 
in districten, steden en dorpen. De 
Osmaanse samenleving omvatte 
een enorme verscheidenheid 
aan etnische en religieuze groe-
pen, die hun identiteit groten-
deels baseerden op hun reli-
gieuze overtuiging: mensen wer-
den in de eerste plaats gezien als 
moslim, jood of christen. 
De Osmaanse Armeniërs vorm-
den een gemengde gemeen-
schap, de meeste Armeniërs  
waren apostolische christenen, 
hoewel ze in sommige steden  
protestants of katholiek waren.  
Armeniërs leefden voornamelijk  
in de oostelijke provincies: in dit 
gebied leefden zij naast Koerden,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Turken, Arabieren en anderen. 
Vlak voor de Eerste Wereldoorlog 
woonden er ongeveer twee mil-
joen christelijke Armeniërs in het 
aan macht inboetende Otto-
maanse Rijk.4 In het voorjaar van 
1915 nam de Osmaanse regering 
maatregelen die het begin bete-
kenden van de vervolging van de 
Armeniërs in het Rijk. Tegen het 
einde van de Eerste Wereldoorlog 
was er nog maar een fractie van 
de vooroorlogse Armeense ge-
meenschap in de regio over en 
vandaag leven er nauwelijks nog 
Armeniërs in het Anatolische bin-
nenland.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het verval van het Ottomaanse 
Rijk leidde tot grote politieke on-
rust. De autocratische sultan Ab-
dulhamid II (1842-1918) voerde 
een beleid van centralisatie, dat 
gevoelens van radicalisme en se-
paratisme voedde. Dit radica-
lisme drong door tot alle lagen 
van de maatschappij en het on-
derwijs. Osmaanse intellectuelen 
verspreidden Europese nationalis-
tische theorieën in militaire, poli-
tieke en medische onderwijsinstel-
lingen. In 1889 richtte de daaruit 
voortkomende generatie van 
goed opgeleide ambtenaren en 
militaire cadetten het Comité van  
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Mehmed Talaat Pasja

hem tenslotte in 1909 af te zetten.
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Ismail Enver Pasja
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(1) Jan-Bart Gewald, The Great General of 
the Kaiser in: Botswana Notes and Records, 
1994, 26, p. 68. Voor de online versie: 
https://scholarlypublications.universiteitlei-
den.nl/access/item%3A2870488/view (ge-
raadpleegd op 8 juni 2022). 
(2) Casper Erichsen, David Olusoga, The Kai- 
ser's Holocaust. Germany's Forgotten Geno-
cide and the Colonial Roots of Nazism, Lon-
den, Faber&faber, 2011. 
(3) Zie : https://www.vrt.be/vrt-
nws/nl/2021/05/28/duitsland-erkent-koloni-
ale-misdaden-in-namibie-als-volkeren-
moord/  
(4) Günter Lewy, The Armenian Massacres in 
Ottoman Turkey: A Disputed Genocide, Salt 
Lake City, University of Utah Press, 2005. 
(5) Uğur Ümit Üngör, Vervolging, onteigening 
en vernietiging: De deportatie van Otto-
maanse Armeniërs tijdens de Eerste Wereld-
oorlog, Soesterberg, Aspekt, 2007.  
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Djemal Pasja
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no comment

In deze rubriek geven wij beelden of teksten mee zonder commentaar. 
Wat weet jij over de inhoud, welk is volgens jou de link met het thema en 
wat is jouw kritisch standpunt over de gegevens op deze pagina? Stuur jouw 
mening op naar  en maak kans één georges.boschloos@auschwitz.be
van onze publicaties naar keuze te winnen.

De foto’s van de rubriek NO COMMENT van Sporen van Herinnering nrs 45, 46, 47 en 48 vormen één geheel
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biblio
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VAN BOEKEN 
EN SCHRIJVERS

 
Als Studie- en Documentatiecentrum beschikt Stichting Auschwitz over een meertalige bibliotheek met meer 
dan 26.000 boeken en tijdschriften over alle aspecten van de Tweede Wereldoorlog (waaronder de fascistische 
en nazistische criminaliteit, de Jodenvervolging en de Shoah, het Verzet), maar ook, meer in het algemeen, 
over massamisdaden en genocides, racisme, antisemitisme en ontkenning van de Shoah.  
 
De bibliotheek is geopend van maandag tot vrijdag van 9.30 tot 16.30 uur, op afspraak met de heer  
Verschueren: emmanuel.verschueren@auschwitz.be.   
 

Onze bibliotheek voor iedereen toegankelijk

Met dit nummer stellen wij u een 
nieuwe rubriek voor: BIBLIO 
 
Op deze pagina’s zullen we het 
hebben over boeken: nieuwe 
boeken en oude boeken, onze bi-
bliotheek extra in de verf zetten 
en auteurs voorstellen die schrij-
ven over de thema’s die de 
grondvesten en het gedachte-
goed die de oprichting van Stich-
ting Auschwitz bepaald hebben. 
We zullen ook teksten publiceren, 
zonder commentaar, om de leer-
kracht en de leerling te laten ken-
nismaken met de vrije cultuur van 
het geschreven woord. 



NR 45 - SEPTEMBER 2022 15

Waar boeken worden verbrand, 
zullen uiteindelijk ook mensen worden verbrand
(Heinrich Heine)

 
Boekverbranding is de opzettelijke 
vernietiging door vuur van boe-
ken of ander geschreven materi-
aal, meestal uitgevoerd in een 
openbare context en heeft een 
lange geschiedenis als een instru-
ment dat door zowel seculiere als 
religieuze autoriteiten is gebruikt in 
hun pogingen om afwijkende op-
vattingen te onderdrukken waar-
van wordt aangenomen dat ze 
een bedreiging vormen voor de 
heersende orde.  
Een aantal voorbeelden (onder 
velen) zijn het verbranden van 
boeken onder de Chinese Qin-dy-
nastie (213-210 v.Chr.), de vernie-
tiging van de bibliotheek van 
Bagdad (1258), de vernietiging 
van Azteekse codices door 
Itzcoatl (1430), het verbranden 
van Maya codices op bevel van 
bisschop Diego de Landa (1562) 
en de verbranding van de open-
bare bibliotheek van Jaffna in Sri 
Lanka (1981). Meer recentelijk 
werden ook andere vormen van 
media, zoals grammofoonplaten, 
videobanden en cd 's, verbrand, 
versnipperd of geplet. Enkele ja-
ren terug hebben Poolse katho-
lieke priesters tijdens een ceremo-
nie nog Harry Potter-boeken ver-
brand, samen met een paraplu 
van Hello Kitty, een tribaal masker  
 

 
en een boek van spiritueel leider 
Osho, allemaal zaken die naar  
hun mening tovenarij promoten.  
In nazi-Duitsland werden in de ja-
ren 1930 regelmatig boekverbran-
dingen georganiseerd door de SA 
(de nazistoottroepen), zodat ‘ge-
degenereerde’ werken konden 
worden vernietigd, vooral werken 
die werden geschreven door 
Joodse auteurs zoals Thomas 
Mann, Marcel Proust en Karl Marx. 
Een van de meest beruchte boek-
verbrandingen in de 20e eeuw 
vond plaats in Berlijn op 10 mei 
1933. Georganiseerd door Joseph 
Goebbels, werden boeken op 
feestelijke wijze verbrand, com-
pleet met demonstranten en mu-
ziek. In een poging de Duitse cul-
tuur te ‘zuiveren’ van de ‘on-
Duitse’ geest, dwong Goebbels 
studenten (die werden aange-
spoord door hun professoren) om 
de boeken te verbranden. De na-
ziregering beargumenteerde het 
verbranden van de werken:  
“... die subversief inwerkt op onze 
toekomst of de wortel van het 
Duitse denken, het Duitse huis en 
de drijvende krachten van ons 
volk aantast ...”  
Tijdens de denazicatie die op de 
oorlog volgde, werd lectuur die 
door de geallieerden in beslag  
 

 
was genomen, tot pulp geredu-
ceerd in plaats van verbrand. 
Er werden voordien al joodse ge-
schriften vernietigd: volgens de 
Tenach (Hebreeuws Bijbel) ver-
brandde koning Jojakim van Juda 
in de 7e eeuw v.Chr. een deel van 
een boekrol die Baruch ben Ne-
riah had geschreven op dictaat 
van de profeet Jeremia (Jeremia: 
36) en in 1244 werden als gevolg 
van het geschil van Parijs 24 wa-
gonladingen Talmuds en andere 
joodse religieuze manuscripten in 
de straten van Parijs in brand ge-
stoken door Franse politieagen-
ten. 
Op 10 mei 2023 starten Stichting 
Auschwitz en de vzw Auschwitz in 
Gedachtenis een nieuwe activi-
teit onder de naam VRIJ VER-
HAALD: een literaire bijeenkomst 
waarbij de vrije cultuur gevierd 
wordt. Dit evenement sluit aan bij 
de andere al bestaande culturele 
activiteiten: de lmclub VERDO-
KEN BEELDEN, de CYCLUS VAN 
DOCUMENTAIRES en het jaarlijkse 
thematiek concert MUZIEK ONDER 
HET DERDE RIJK. 
 

Alle verdere informatie,  
programma en mogelijkheid  

tot reserveren via  
remember@auschwitz.be 
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vraagstuk

 
In Krüger, un bourreau ordinaire 
(Krüger, een ordinaire beul) vertelt 
Nicolas Patin hoe een prille twinti-
ger in twee decennia uitgroeide 
van een doorsnee, idealistische 
jongeman tot een van de ergste 
beulen van de Tweede Wereld-
oorlog. 
Het onderwerp ligt dermate ge-
voelig dat het voor een historicus 
ook nu nog geen eenvoudige 
zaak is zich aan de biograe van 
een nazi te wagen. Deze biogra-
e mag dan niet zo monumentaal 
zijn als die van Ian Kershaw over 
Hitler in 1999-2000, ze is daarom 
niet minder interessant. Al was het 
maar omdat ze ons een inzicht 
verschaft in de psychologische 
evolutie van individuen die door-
heen de jaren uitgroeien tot 
echte monsters en bewust mee-
werken aan een bloedbad waar-
bij honderdduizenden mensen 
het leven laten. 
Nicolas Patin wilde de mechanis-
men begrijpen die van deze sol-
daat-veteraan van de Eerste We-
reldoorlog een gehoorzame SS'er 
en een van de belangrijkste parti-
cipanten van de Endlösung (de 
totale uitroeiing van de Joden) 
maakten. 
Zoals de auteur aantoont, is er 
weinig over hem geschreven om-
dat de archieven over hem ver-
spreid zijn geraakt over de hele 
wereld, van Duitsland tot de 
Verenigde Staten. Krüger heeft 
nochtans veel over zichzelf ge- 

 
schreven. Hij hield tussen 1914 en 
1944 een dagboek bij dat talloze 
boekdelen beslaat. Patin is niet 
over een nacht ijs gegaan. Hij 
heeft grondig speurwerk verricht 
om het parcours en de beweeg-
redenen te achterhalen van de 
man die Himmlers rechterhand in 
Polen zou worden. Die inspannin-
gen hebben geloond want het 
boek is zeer goed gedocumen-
teerd en houdt rekening met het 
meest recente historische onder-
zoek over de Tweede Wereldoor-
log en het nazisme. 
Zoals de rest van zijn generatie 
bracht Krüger de eerste jaren van 
zijn volwassen leven door aan het 
front. Hij kende niets anders. Vol-
gens Patin is dat een belangrijke 
sleutel om zijn latere SS- 
carrière te verklaren.  
Hij werd geboren in een soldaten-
familie. Zijn vader, een kolonel, 
sneuvelde in België bij de eerste 
gevechten in augustus 1914. Zijn 
broers zaten ook in het leger. Krü-
ger volgde zijn opleiding aan de 
Cadettenschool van Karlsruhe. 
Ondanks de kritiek die hij soms in 
zijn notitieboekjes leverde, bleek 
hij een gehoorzame soldaat ten 
overstaan van zijn superieuren, 
bovenal met een onwankelbare 
trouw aan zijn land. 
Aan het front kwam hij samen met 
de andere soldaten onder vuur te 
liggen en ervaarde hij de kame-
raadschap die daarmee ge-
paard ging. Tegelijk merkte hij dat  

 
de militaire leiding niet altijd veel 
respect had voor de mensen die 
strijd leverden. Hij was er trots op 
zichzelf een Frontschwein te noe-
men (een soldaat uit de loopgra-
ven), een term die in Duitsland 
vaak werd gebruikt om veteranen 
van de Groote Oorlog aan te dui-
den die strijd hadden geleverd. Hij 
is dus nooit een achterhoedemili-
tair geweest. Die verachtte hij 
hartgrondig. Hij achtte hen niet in 
staat mannen te commanderen 
gezien het gebrek aan fronterva-
ring.  
Hij was een patriot en na de ne-
derlaag en de demobilisatie, wist 
hij niet goed meer wat te doen. 
Door zijn ideeën en bekwaam-
heid als soldaat was de keuze 
voor de Freikorpse (vrijkorpsen) 
snel gemaakt. Deze paramilitaire 
groepen waren zeer aanwezig in 
het onrustige Duitsland van het 
begin van de Weimarrepubliek. 
Naarmate de Weimarrepubliek 
tot ontwikkeling kwam, raakte hij 
meer gedesillusioneerd. 
Hij belandde in de gevangenis 
omdat de Freikorpse waartoe hij 
behoorde tal van couppogingen 
ondernamen. Hij verrichtte klusjes 
links en rechts. Op dat moment, in 
de jaren 1920, was de nazipartij 
nog maar een splintergroep en hij 
maakte er geen deel van uit. Pas 
tegen het einde van het decen-
nium, toen de crisis voelbaar werd 
en hij persoonlijk door de malver-
saties van Weimarrepublikeinen 

HOE EEN DOODGEWONE MAN
EEN  WERDNAZIMONSTER

een ijzingwekkende biografie
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werd geschaad (bij een verduis-
teringszaak in Berlijn), bekeerde 
Krüger zich zoals vele anderen 
van zijn generatie tot het nazisme. 
Door zijn leiderschapskwaliteiten 
en respect voor hiërarchie werd 
hij in geen tijd een hoogge-
plaatste SS-ofcier in wie de 
Reichsführer van de SS, Himmler, 
het volste vertrouwen had. 
Vervolgens springt Nicolas Patin in 
zijn boek meteen naar de rol die 
Krüger vervulde in Polen tussen 
1939 en 1943, toen hij aan het 
hoofd stond van de politie in dat 
land. Door de jaren 1930 en zijn 
groeiende rol in de SS voorlopig 
over te slaan (dat komt later nog 
aan bod) kan meteen naar de 
kern worden gegaan van het ge-
weld dat Krüger tentoonspreidde. 
Die keuze van Patin is niet onver-
standig want in het laatste deel 
van het boek, waarin hij probeert 
te verklaren wat Krüger tot een or-
dinaire beul heeft gemaakt, kan 
hij de nodige voorbeelden aan-
halen.  
Patin stelt ons in staat de beweeg-
redenen van de SS-chef in Polen 
te begrijpen, zijn absolute gehoor-
zaamheid aan Himmler, de blinde 
woede waarmee hij zijn rassenmis-
sie voor Duitsland wilde voleindi-
gen in dit bezette gebied. 
Samen met Hans Frank (met wie 
hij nochtans niet goed kon op-
schieten) werd hij belast met de 
germanisering van Polen, om Hit-
lers 'Lebensraum' te verwezenlij- 
 

 
ken (de zogenaamde vitale 
ruimte in het Oosten om er Duitsers 
te kunnen vestigen). De nazi's stel-
den zich tot doel grote delen van 
de lokale bevolking te verplaat-
sen om ze te vervangen door 'ras-
zuivere Duitsers' en de gebieden 
te koloniseren. Bezittingen van Jo-
den en Polen konden geplunderd 
worden. 
Dat beleid bleek echter snel on-
werkbaar omdat de nazi's geen 
idee hadden wat ze aan moesten 
met de miljoenen Poolse joden 
die ze in de verschillende getto's 
hadden opgesloten. Na de 
Wannseeconferentie in januari 
1942 besloot de SS tot de 'deni-
tieve oplossing van het Joodse 
vraagstuk in Europa'. Het ver-
taalde zich in de oprichting van 
diverse vernietigingscentra in het 
Oosten. Krüger, de hoogste auto-
riteit van de SS in Polen, was tot 
1943 verantwoordelijk voor deze 
genocide, en Hans Frank, de bur-
gerlijke bestuurder van het ge-
bied, zou later niet nalaten daar-
naar te verwijzen om zijn eigen 
verantwoordelijkheid te ontlopen, 
hoewel hij evenzeer betrokken 
was bij de systematische elimina-
tie van de Poolse Joden. 
Patin laat perfect zien hoe de 
moordmachine van de nazi's 
werkte en licht ook de diverse me-
ningsverschillen tussen de betrok-
kenen toe. Het zijn trouwens de 
geschilpunten tussen Frank en Krü-
ger die Himmler er in 1943 toe  
 

 
aanzetten Krüger van zijn taken in 
Polen te ontheffen. De vernieti-
gingscentra waren toen al in wer-
king gesteld en de getto's waren 
al leeggehaald (Krüger assis-
teerde persoonlijk bij de vernieti-
ging van het getto van War-
schau). Bij zijn vertrek uit Krakau, 
was Friedrich-Wilhelm Krüger al 
rechtstreeks verantwoordelijk voor 
de dood van honderdduizenden 
mensen. 
In het laatste deel van de biogra-
e focust Nicolas Patin zich op de 
SS en probeert hij een gedetail-
leerd psychologisch portret van 
Krüger te schetsen. Zijn doel is te 
begrijpen wat de veteraan van 
de Eerste Wereldoorlog in de ja-
ren 1930 heeft doen uitgroeien tot 
de misdadiger die verantwoorde-
lijk was voor de uitroeiing van de 
Polen en Joden tussen 1939 en 
1943. De historicus verjnt zijn ana-
lyse. Hij probeert in Krügers hoofd 
te kruipen. Hij uit hypotheses en 
elimineert psychologische ge-
dachtegangen (bv. het idee dat 
de nazi's in de eerste plaats ge-
zien moeten worden als carrière-
jagers) om uiteindelijk dichter bij 
de these te komen van losofe 
Hannah Arendt over Eichmann, 
naar aanleiding van diens proces 
in 1961 in Jeruzalem, nl. die van 
'de banaliteit van het kwaad'. 
De titel die Patin aan zijn boek 
heeft gegeven (Un bourreau ordi-
naire) verwijst naar Hommes ordi-
naires (Ordinary Men) van Christo- 
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pher Browning en zou de indruk 
kunnen wekken dat Patins ana-
lyse die van Arendt reproduceert. 
Maar dat is niet het geval. Inte-
gendeel, de historicus toont aan 
dat Krüger zich volkomen bewust 
was van wat hij deed en dat hij 
zich zowel in zijn bevelen als in zijn 
dagboek, beroemt op de daden 
die hij stelde tegenover de Joden 
en de Polen; terwijl Eichmann be-
weerde dat hij niet verantwoorde-
lijk was voor zijn misdaden. Vol-
gens Patin handelde Krüger naar 
eer en geweten en voerde hij de 
bevelen van Himmler en Hitler uit 
op de manier die hem het meest 
geschikt leek. Hij voerde zijn missie 
in Polen uit zoals hij die zelf inter-
preteerde, op dezelfde manier als 
hij gehoorzaamde aan de beve-
len in de loopgraven van 14-18. 
 

Patins inzichtelijke analyse schetst 
een goed beeld van hoe Krüger 
uiteindelijk partij koos voor het na-
zisme en de SS; simpelweg omdat 
het geweld van de beweging 
voor hem een manier was om al-
les wat hij in zijn leven gekend had 
te bestendigen – het leger en ge-
hoorzamen aan bevelen. In de ja-
ren 1930 was het nazisme voor 
hem, de veteraan van 14-18, een 
middel geworden om de macht 
van het in 1919 vernederde Duits-
land te herstellen. Waar zijn gene-
ratie niet in slaagde tijdens de 
Groote Oorlog (van het Reich de 
grote Europese mogendheid ma-
ken), daar dacht Krüger met de 
Tweede Wereldoorlog wel het 
middel toe gevonden te hebben, 
net als Hitler en Goering (allen van 
dezelfde generatie). Terwijl al die- 
 

genen die te jong waren om in de 
Groote Oorlog te vechten (Himm-
ler, Heydrich) wilden bewijzen dat 
zij het beter konden dan de oude-
ren, via een nieuwe organisatie, 
nl. de SS. Patins analyse van Krü-
gers karakter benadrukt op bril-
jante wijze het belang van het ge-
neratieconict binnen de bewe-
ging. 
Het boek verschaft aan de hand 
van een emblematisch voorbeeld 
een goed inzicht in hoe en 
waarom de nazi's, in naam van 
hun ideologie, verantwoordelijk 
konden zijn voor de dood van mil-
joenen mensen. 
 

Nicolas Charles  
Dit artikel verscheen eerder in  

Nonction. Le quotidien des livres 
et des idées, op 12 februari 2018 

 
Krüger (in het midden op de tweede rij, achter Hans Frank), een soldaat van 14-18 en gedesillusioneerd door de Weimarrepubliek, 
klom in de jaren 1930 hoog op in de rangen van de nazi-hiërarchie en schopte het tot hoofd van de SS-politie in bezet Polen.
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Wat was het parcours van  
Friedrich-Wilhelm Krüger? 
Krüger was het hoofd van de SS 
en de politie in het door de nazi's 
bezette Polen. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog was hij gelast met 
de vernietiging van alle Poolse Jo-
den en de onderdrukking van het 
verzet. Weinig beulen van de 
twintigste eeuw hebben zoveel 
moorden op hun geweten. Toen 
ik een eerste spoor van hem vond 
in de Duitse archieven, was dat in 
de vorm van zijn dagboek uit de 
Eerste Wereldoorlog, als 20-jarige 
soldaat. Wat mij daarna vooral in-
teresseerde was het lange trans-
formatieproces gedurende de ja-
ren 1920 en 1930. Terwijl hij na de 
nederlaag van 1918 een eenvou-
dige bediende in een boekhan-
del werd, klom hij snel op in de 
rangen van de nazipartij om een 
leidinggevende positie te verwer-
ven in het premilitaire trainingssys-
teem. Dit leidde hem in 1939 naar 
Polen als een vertrouweling van 
Heinrich Himmler. 
 
Hoe kunnen we in de 'sympathie-
ke' en 'ironische' jonge soldaat 
van 1918 een van de belangrijk-
ste nazibeulen herkennen? 
Dat is de hele paradox. De Krüger 
uit 1914, beantwoordt totaal niet  
 

aan het typische beeld van de 
strakke ofcier, waarbij je auto-
matisch een nazi in wording ver-
moedt. Hij is een nationalist, dat 
zeker, en hij is overtuigd van de 
verdiensten van zijn beroep als 
soldaat, maar hij houdt altijd wat 
afstand. Hij drijft soms de spot met 
zijn superieuren en hij is met name 
ook in staat de gruwel in te zien 
van de nieuwe 'industriële' oorlog-
voering, eigen aan de Eerste We-
reldoorlog. Maar dat gezegd 
zijnde, heeft de prestigieuze ca-
dettenschool zeker haar stempel 
op hem gedrukt, en zijn relatie 
met autoriteit gevormd ... 
 
Waarom doet u maar heel be-
perkt een beroep op de sociale 
wetenschappen om de guur 
van de beul te verklaren? 
Psychologie, antropologie en so-
ciologie zijn uiterst verhelderende 
sociale wetenschappen. Bij het 
nazisme worden ze echter te vaak 
gebruikt om archetypen te be-
noemen die dan snel een onver-
anderlijke vorm aannemen. Eich-
mann wordt zo het symbool van 
de 'banaliteit van het kwaad', 
Goebbels het symbool van de 'gif-
tige propaganda', en Jonathan 
Littell laat in Les Bienveillantes (De 
welwillenden) (2006) uitschijnen  
 

dat we allemaal beulen in de 
knop zijn. In beide gevallen – de 
ene keer te gewoon, de andere 
keer te buitengewoon – wordt de 
massamoordenaar/crimineel ver-
ankerd binnen een psycholo-
gische 'entiteit' die verondersteld 
wordt alles te verklaren. Nochtans 
was de radicalisering voor alle 
beulen die betrokken waren bij de 
uitroeiing van de Joden een pro-
ces. Dat wordingsproces startte bij 
het trauma van 1914-1918 en liep 
verder tijdens de tragische afwik-
keling van de periode 1914-1945. 
 
Moeten we Friedrich-Wilhelm Krü-
ger dan zien als het monsterlijke 
kind van de jaren 1914-1945? 
Dat is alvast een heel goede de-
nitie. 'Kind' is hier de belangrijkste 
term. Zoals veel jongemannen 
van zijn leeftijd, ging Krüger op 20-
jarige leeftijd de oorlog in. In 1918 
had hij geen andere beroepser-
varing dan doden, zoals ook Erich 
Maria Remarque in zijn bekende 
werk Im Westen nichts Neues laat 
opmerken. Bovendien stierf zijn 
vader al aan het begin van WO I 
bij de start van de militaire opera-
ties in België. Zijn hele verdere tra-
ject laat zien dat hij niet meer van 
die vormende ervaring losraakte 
en het niet kon vergeten. Ook in  
 

 
INTERVIEW MET NICOLAS PATIN door Marie-Laure Delorme, 5 oktober 2017  
 

De historicus Nicolas Patin, geboren in 1981, reconstrueert in zijn boek het 
parcours van een van de ergste beulen van de Tweede Wereldoorlog. De 
heldere tekst, de diepgaande beschouwingen en de intensiteit van het 
speurwerk, maken van 'Krüger – un bourreau ordinaire' een opmerkelijke 
biografie over het 'ontstaan van de beul'. 

 

Hoe kon een jonge en enthousi-
aste, zelfs 'sympathieke' soldaat, 
twintig jaar later de belichaming 
worden van het ultieme 'kwaad'? 
Dat is de vraag die Nicolas Patin 
stelt in zijn originele biografie van 
Friedrich-Wilhelm Krüger, verant-
woordelijk voor de moord op de 
Joden in Polen tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. 
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1939 bij de start van het nieuwe 
conict waren zijn opvattingen 
gekleurd door de oorlog van 
1914-1918 en de nederlaag die 
daarop volgde. Hierdoor was hij 
kennelijk niet in staat in te zien dat 
deze nieuwe oorlog iets totaal an-
ders vertegenwoordigde. De uit-
roeiing van de Joden had niets te 
maken met de oorlog in de loop-
graven, maar toch bleef hij zijn rol 
onveranderlijk zien als die van een 
soldaat onder de wapens. Jaren-
lange indoctrinatie tijdens het in-
terbellum hebben hem ongetwij-
feld ‘geholpen’ deze verwarring 
te creëren en in stand te houden. 
 
De opperste leider van de SS en 
de politie in bezet Polen van 1939 
tot 1943, die rechtstreeks verant-
woordelijk was voor de dood van 
meer dan twee miljoen Joden in 
Polen, was een goede vader en 
een goede echtgenoot. Een 'nor-
male' man. 
Dat is een van de meest veront-
rustende elementen bij het bestu-
deren van nazibeulen, maar dat 
aspect moeten we toch onder 
ogen durven zien. We kunnen niet 
begrijpen hoe deze mannen, mo-
reel 'goed' konden zijn voor hun 
familie en geliefden, en tegelijk zo 
vreselijk gruwelijk voor hun slacht- 

offers. Nochtans valt alles te her-
leiden tot een simpel idee: de ide-
ologie van de nationaalsocialis-
ten spoorde hen aan hun ras, na-
tie, familie en alles wat te maken 
had met het opbouwen van een 
Arische toekomst te aanbidden 
en anderzijds de 'Joodse vijand' 
en de 'Slavische horden' te haten 
en uit alle macht te verafschu-
wen. Er was bij Krüger geen twee-
deling tussen de man die zijn zo-
nen elke morgen mee uit paardrij-
den nam en hun huiswerk nakeek, 
die ook een attente echtgenoot 
en een innemende collega bleek 
te zijn, en de man die opdracht 
gaf Joodse kinderen in het getto 
van Warschau neer te schieten. 
Wat ons tot de grenzen van onze 
eigen humanistische waarden 
drijft, is hoe diep de ideologische 
wortels van het nazisme hebben 
kunnen reiken. We kunnen niet 
vatten waarom het fanatisme van 
deze mannen zoveel verder ging 
dan de empathie die we bij om 
het even welke mens zouden 
moeten voelen. Voor hen be-
stond deze empathie niet, en de 
tweedeling lag dus niet, zoals 
men zou veronderstellen, in hun 
emoties, maar in het onderscheid 
tussen diegenen die ze liefhad-
den en verdedigden – de Duitsers  

– en diegenen die ze wilden ver-
nietigen – de Joodse bevolking. 
 
Kunnen we Friedrich-Wilhelm Krü-
ger beschrijven als een 'perfecte' 
soldaat, met een 'kadaverdisci-
pline'? 
Het idee dat misdaden uitgelegd 
kunnen worden door een abso-
luut respect voor bevelen is aan-
trekkelijk, en soms waar. Krüger 
leerde zich van jongs af aan te 
voegen naar een ijzeren discipline 
en die houding kreeg een vervolg 
in zijn engagement tegenover de 
SS. Die denktrant is echter maar 
een stap verwijderd van de kari-
katurale visie als zou het 'Pruisische 
militarisme' een mal zijn geweest 
voor het nazisme. Er wordt ook 
soms naar geneigd de beulen 
minder verantwoordelijk te stellen 
voor hun handelingen door te ver-
klaren dat ze geen keuze had-
den.  
Het aantal hoge nazifunctionaris-
sen dat tijdens de oorlog werd 
veroordeeld wegens het weige-
ren van bevelen is echter heel be-
perkt. Hoe hoger ze in de hiërar-
chie van de nazi’s opklommen, 
hoe meer manoeuvreerruimte ze 
hadden. Ze kozen er bewust voor 
hun moorddadige beleid uit te 
voeren, Krüger voorop. 

Nicolas Patin is docent hedendaagse 
geschiedenis, gespecialiseerd in het 
Duitsland van de twintigste eeuw, de 
politieke elites, het nazisme en de 
Endlösung aan de Université Bordeaux-
Montaigne. Hij is ook de auteur van La 
Catastrophe allemande (1914-1945), de 
publicatie van zijn thesis La Guerre au 
Reichstag. Expériences de guerre et 
imaginaires politiques des députés sous 
la République de Weimar (1914-1933). 
Hij ontving een beurs van de Fonda-
tion pour la Mémoire de la Shoah 
tijdens zijn onderzoek.  ©
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PEDAGOGISCHE FICHE NR 24 (BIJ SPOREN VAN HERINNERING NR 45)

pedagogische
toepass ing

Raken we niet al te gefascineerd door de figuur van de beul?

Taak:

Zoek titels van boeken en lms die de laatste tien jaar verschenen
en gebaseerd zijn op guren van beulen.

Wie zijn deze beulen? Zijn deze werken ctieve verhalen of
gaat het hier om historische feiten?

Zoek titels van boeken en lms die de laatste tien jaar verschenen
en gebaseerd zijn op beulenjagers.

Welk is jouw conclusie na je speurwerk?

De guur van de beul zal ons blijven intrigeren, niet alleen omdat hij ons 
herinnert aan de morele beperkingen van onze moderniteit, maar ook 
omdat massamoorden geen artefact zijn uit het verleden. Die gebeuren 
ook nu en niet al te ver verwijderd van onze Europese omgeving. We 
moeten daarom onvermoeibaar blijven uitleggen welke mechanismen 
tot crimineel gedrag leiden. 
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wist je dit?

JOHANNA LANGEFELD 
WAS DE EERSTE 
SS-OBERAUFSEHERIN 
VAN AUSCHWITZ

Niet enkel mannen hebben als 
bewakers gewerkt binnen het sys-
teem van concentratiekampen; 
vrouwen waren evenzeer aanwe-
zig als wachters en sommige on-
der hen hebben zich ontpopt tot 
ware beulen. De rubrieken Wist je 
dit? in de vier nummers van Spo-
ren 2022-2023, zullen vier vrouwen 
bespreken die actief zijn geweest 
en hebben bijgedragen tot de 
gruweldaden tegen kampgedeti-
neerden.   
In dit artikel wordt Johanna Lan-
gefeld besproken. Deze in 1900,  
in het zuidoosten van de Duitse 
stad Essen (gelegen in het cen-
trum van het Roergebied) gebo-
ren vrouw, was actief als bewaak-
ster en Oberaufseherin (hoofd- 
opzichtster) in onder andere het 
beruchte concentratiekamp 
Auschwitz.  
  
Op 35-jarige leeftijd zet Johanna 
Langefeld haar eerste stappen als 
wachter binnen het Arbeitsanstalt 
te Brauweiler. Daar worden zoge-
naamde ‘asociale’ vrouwen – 
waaronder we verstaan: werk- en 
dakloze vrouwen en prostituees – 
opgesloten. Later worden deze 
opgesloten vrouwen overge-
bracht naar concentratiekam-
pen. Twee jaar na haar indienst- 
 

treding als wachter sluit zij zich 
aan bij de NSDAP. Nu kan zij haar 
carrière binnen het systeem van 
concentratiekampen uitbouwen.  
  
KL Lichtenburg  
Eén van de eerste oorden die  
ingericht werden als concen- 
tratiekamp bevond zich in het  
16e-eeuwse kasteel Lichtenburg 
te Saksen. Vanaf de 19e eeuw tot 
eind jaren 1920 werd het gebruikt 
als tuchthuis. Het moest de deu-
ren sluiten wegens architecturale 
ouderdomsverschijnselen en om-
dat de hygiënische omstandighe-
den te wensen overlieten. Vanaf 
juni 1933 sloten de nazi’s er voor-
namelijk politieke opposanten 
van het naziregime op. Het rela-
tief kleine kamp zou op zijn hoog-
tepunt ongeveer 2000 personen 
tellen. De bewaking, in het begin 
uitgevoerd door de Duitse politie, 
werd één jaar na de opening 
overgedragen aan de SS. Tot de 
zomer van 1937 was het concen-
tratiekamp actief. De oprichting 
van de grotere concentratiekam-
pen Sachsenhausen en Buchen-
wald had tot gevolg dat het 
kleine concentratiekamp Lichten-
burg de deuren moest sluiten, al-
thans voor mannelijke kampge-
detineerden. In december van  
 

datzelfde jaar werd het kamp ge-
bruikt om er vrouwelijke opposan-
ten in op te sluiten. Dit zou voor 
korte tijd zijn; in de lente werden 
de vrouwelijke kampgedetineer-
den gedeporteerd naar het  
grotere concentratiekamp Ra-
vensbrück.  
  
In maart 1938 doet Johanna Lan-
gefeld haar intrede in het vrou-
wenconcentratiekamp Lichten-
burg als bewaakster. Het duurt on-
geveer een jaar voordat zij wordt 
aangesteld als hoofd van de be-
waaksters. Bij de oprichting van 
het grote vrouwenconcentratie-
kamp Ravensbrück verhuist Lan-
gefeld eveneens naar het nieuwe 
kamp, waar haar moordende ac-
tiviteiten toenemen eens de 
Tweede Wereldoorlog uitbreekt. 
Zij zal tijdens Sonderaktion 14f13, 
d.i. het vermoorden van afge-
leefde kampgedetineerden in de 
gaskamers die gebruikt worden 
voor de gecentraliseerde patiën-
tenmoorden (Aktion T4), vrouwen 
selecteren die om het leven zullen 
worden gebracht.   
 
KL Auschwitz 
In maart 1942 wordt Johanna Lan-
gefeld overgeplaatst naar KL 
Auschwitz; daar wordt een  
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Eén van de weinige foto’s 
van Johanna Langefeld
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nieuwe afdeling opgericht om er 
vrouwen in op te sluiten. Rudolf 
Höß, de kampcommandant van 
Auschwitz, had zijn ongenoegen 
uitgedrukt over Johanna Lange-
feld; naar zijn mening zou zij de si-
tuatie niet aankunnen; boven-
dien zou zij geweigerd hebben 
bevelen op te volgen. Dit heeft tot 
gevolg dat Höß het bevel van het 
vrouwenkamp toevertrouwt aan 
een mannelijke bewaker. Het 
hoofd van de SS, Reichsführer 
Heinrich Himmler, die in juli 1942 
het kampencomplex – en het 
moordcentrum – te Auschwitz 
had bezocht, beveelt dat de 
vrouwenafdeling overgeplaatst 
moet worden van Stammlager 
Auschwitz (I) naar het nieuwe op-
gebouwde heuse concentratie-
kamp Auschwitz II – Birkenau. Te-
vens beslist hij dat er geen man-
nen actief mogen zijn in dit vrou-
wenkamp. Hij geeft Höß dan ook 
de opdracht om Johanna Lange-
feld aan te stellen als Oberaufse-
herin van het vrouwenkamp te Bir-
kenau. Dat zij haar taak en positie 
gretig weet te gebruiken, blijkt uit 
het feit dat zij vrouwelijke kamp-
gedetineerden selecteert om ver-
moord te worden.   
Tijdens de zomer 1942 moet Jo-
hanna Langefeld een operatie  
 

ondergaan. Tijdens haar revalida-
tie vraagt ze aan Oswald Pohl, 
hoofd van de SS-WVHA – kortom: 
het economische gedeelte van 
de SS - om haar terug te sturen 
naar KL Ravensbrück. Ene Maria 
Mandl volgt haar op als 
Oberaufseherin te KL Auschwitz 
(zie Sporen van Herinnering 46).  
Eens terug in KL Ravensbrück, is 
haar omgang met een welbe-
paalde groep kampgedetineer-
den drastisch veranderd. Haar as-
sistente, Margarete Buber-Neu-
mann – die om politieke redenen 
was opgepakt en opgesloten –, 
werkte als secretaresse voor de 
kampleiding en verklaart na de 
oorlog dat Langefeld ontheven 
werd uit haar positie omdat ze 
veel sympathie koesterde voor 
Poolse kampgedetineerden. Jo-
hanna Langefeld wordt gearres-
teerd en gevangengezet te Bres-
lau, waar haar een SS-berechting 
wacht. Een proces is er nooit ge-
komen. Wel wordt zij als Aufse-
herin ontslagen. Tijdens de laatste 
oorlogsjaren wordt ze tewerkge-
steld in de BMW-fabriek in Mün-
chen.  
  
Na de oorlog, wanneer berech-
ting van oorlogsmisdadigers een 
zekere prioriteit heeft, ontsnapt  
 

Johanna Langefeld niet aan haar 
obscure activiteiten tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. In decem-
ber 1945 wordt ze door het Ameri-
kaanse leger gearresteerd. Pas in 
september 1946 zal ze, als lid van 
het SS-personeel dat in KL 
Auschwitz actief was, uitgeleverd 
worden aan de Poolse Volksrepu-
bliek om er te Krakau berecht te 
worden. In december 1946 weet 
ze te ontsnappen uit de gevange-
nis, waar ze een bijzonder gun-
stige behandeling geniet. Hoogst-
waarschijnlijk kreeg ze hulp van 
het Poolse gevangenispersoneel 
om te kunnen ontsnappen. Na 
eerst ondergedoken te hebben 
geleefd in een klooster zal ze ac-
tief blijven in privékringen. Toch 
keert ze eind jaren 1950 illegaal 
terug naar München, waar ze on-
derdak vindt bij haar zus. In 1974 
overlijdt Johanna Langefeld, de 
eerste Oberaufseherin van KL 
Auschwitz, te Augsburg, zonder 
ooit berecht te zijn geweest voor 
de misdaden die ze tijdens het na-
ziregime beging.  
 
 
 

Johan Puttemans 
Pedagogisch coördinator 

Vzw Auschwitz in Gedachtenis 
  

De documentaire Przypadek Johanny Lange-
feld uit 2019 verkent het enige bekende ge-
val van een hooggeplaatste SS-bewaakster 
die door haar eigen slachtoffers werd ge-
steund: aan de hand van archiefdocumen-
ten en getuigenissen probeert de film een 
hooggeplaatste nazi te benaderen die zo-
wel schuldig als beulin was, en tegelijk red-
ster.  
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klasreflectie

DE COMMANDANTEN VAN HET
SS-AUFFANGLAGER BREENDONK
Philipp Schmitt, de eerste  
kampcommandant en  
opportunist van Breendonk  
Reeds in 1919 sluit Philipp Schmitt 
zich als tiener aan bij een Freikorps 
waar hij uiting vindt voor zijn 
rechts-radicale ideeën. Begin van 
de jaren 1920 heeft hij verschil-
lende jobs, die hij niet lang kan 
behouden. Wel wordt zijn biogra-
e al aangedikt met veroordelin-
gen wegens het toebrengen van 
slagen en verwondingen. In 1925 
sluit hij zich aan bij de NSDAP en 
wordt hij evenzeer lid van de 
‘Bruinhemden’ (de SA: de knok-
partijen van Hitler die politieke te-
genstanders met de vuisten be-
kampen tijdens vergaderingen). 
Het jaar voor het aan de macht 
komen van Hitler wordt Philipp 
Schmitt lid van de ‘Zwarthemden’ 
(de SS). Zijn bevordering volgt vrij  

snel dankzij zijn voorgaande uitin-
gen. Onder het nazisme in de ja-
ren 1930 gaat hij in Berlijn werken  
voor de spionagedienst van de 
SS, de gevreesde SD.  
Op 1 augustus 1940 bevordert Phi-
lipp Schmitt tot SS-Sturmbannfüh-
rer (majoor bij de SS) en wordt 
overgeplaatst naar Brussel waar 
hij geaffecteerd wordt bij de SD. 
Nog dezelfde maand wordt hij 
aangesteld als eerste kampcom-
mandant van het pas opgerichte 
SS-Auffanglager Breendonk (zie 
Sporen van Herinnering 25). Vanaf 
het begin laat hij een streng re-
gime over Breendonk heersen. 
Ook al begaat hij (buiten in een 
dronken bui) vrij weinig direct ge-
weld op kampgedetineerden, 
toch stuurt hij zijn Duitse herder 
Lump op de gedetineerden af, 
die hierbij bijtwonden oplopen. 

De dagelijkse leiding laat hij aan 
zijn assistenten over, zoals de ge-
vreesde kampbewakers Arthur 
Prauss en Johann Kantschuster 
(zie SvH 46).  
In juli 1942 bekleedt Philipp 
Schmitt, naast zijn job te Breen-
donk, de post van commandant 
van het pas opgerichte SS-Sam-
mellager Mecheln (Kazerne Dos- 
sin), van waaruit 28 konvooien 
met Belgische Joden  naar Ausch-
witz vertrekken. Als ware geld-
zuchtige opportunist heeft hij te 
Dossin met enkele daar opgeslo-
tene Joden een clandestiene 
handel opgericht. Wanneer dit 
aan het licht komt, wordt hij in het 
voorjaar 1943 afgezet als com-
mandant van Kazerne Dossin, ge-
volgd in november 1943 te Breen-
donk, waar hij wordt opgevolgd 
door Karl Schönwetter. Na zijn af- 

Het voormalige SS-Auffanglager (Ontvangstkamp) van Breendonk kende twee com-
mandanten: Philipp Schmitt en Karl Schönwetter. Beide werden in 1902 te Beieren ge-
boren. Dit betekent dat ze te jong waren om mee te vechten tijdens de Eerste Wereld-
oorlog, maar toch oud genoeg waren om deze verschrikkingen en diens gevolgen be-
wust mee te maken. Beide zullen vanaf hun jongvolwassen leeftijd sympathie koeste-
ren voor het nationalistische gedachtegoed van het nazisme. Beide zullen verantwoor-
ding moeten afleggen voor de gruweldaden die onder hun leiderschap hebben plaats-
gevonden. De ene wordt ter dood veroordeeld, de andere gaat vrijuit …  
  

©
 A

lle
 r

e
c

h
te

n
 v

o
o

rb
e

h
o

u
d

e
n

Philipp Schmitt (in het midden) poseert met zijn gevreesde hond en een aantal andere beulen voor de ingang van het fort
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zetting, waarbij hij een ferme be-
risping krijgt, doet Philipp Schmitt 
dienst in Denemarken. Ook hier 
blijft hij niet onopgemerkt; hij is er 
verantwoordelijk voor de moord 
op ten minste vier Deense verzets-
lieden.  
Kort na de ondergang van het 
Derde Rijk wordt Schmitt gearres-
teerd in Nederland waar hij opge-
merkt wordt door een oud-gevan-
gene van Breendonk: Paul Lévy. 
In november van hetzelfde jaar 
wordt hij nog aan België uitgele-
verd en wordt er … in Breen- 
donk (II) opgesloten, in afwach-
ting van zijn proces. Aangezien de 
Belgische Strafwet aangepast 
diende te worden om niet-Belgi-
sche militairen te kunnen berech-
ten, zal Philipp Schmitt zich pas 
begin augustus 1949 moeten ver-
antwoorden voor de Krijgsraad 
(d.i. een militaire rechtbank), 
waar hem 83 moorden ten laste 
worden gelegd. Eind november 
1949 wordt hij schuldig bevonden. 
Ook al beging hij op zich eigen-
handig geen enkele moord, toch 
vonden misdaden plaats onder 
zijn verantwoordelijkheid als 
kampcommandant. Het vonnis 
wordt in beroep bevestigd en zijn 
genadeverzoek wordt afgewe-
zen. Op 8 augustus 1950 wordt  
 

Philipp Schmitt, als enige Duitse of-
cier, terechtgesteld door een 
vuurpeloton. Hij zal de laatste te-
rechtgestelde persoon in België 
zijn.  
  
Karl Schönwetter, de zwakke 
doch corrupte commandant  
van Breendonk  
Op jeugdige leeftijd verlaat Karl 
Schönwetter de schoolbanken en 
vervult enkele jobs. De jaren na 
het einde van de Eerste Wereld-
oorlog tot 1921 worden geken-
merkt door vele periodes van 
werkloosheid. In 1921 doet hij 
dienst als soldaat bij de 
Reichswehr (het Duitse leger ten 
tijde van de Weimarrepubliek) en 
verlaat uiteindelijk het leger in 
1928. Nog vóór de nazi’s aan de 
macht komen, sluit hij zich aan bij 
de NSDAP en de SS, gevolgd door 
zijn aansluiting bij de SD in maart 
1933. Hij wordt onder andere naar 
Wenen en Kiev gestuurd waar hij 
dienst doet als kampleider, wat 
hem de nodige kennis oplevert 
om later aangesteld te worden in 
Breendonk na het ontslag van Phi-
lipp Schmitt in november 1943.  
Zijn leiderschap wordt vooral ge-
kenmerkt door zijn vele afwezig-
heden en ziekteverlof. Over het 
algemeen wordt hij als een vrij  
 

zwakke leider beschouwd die 
echter niet terugdeinst voor cor-
ruptie. Tegen het einde van au-
gustus 1944, kort voor de bevrij-
ding in België, vlucht Karl Schön-
wetter naar Oostenrijk. Na de ca-
pitulatie van nazi-Duitsland komt 
zijn naam terecht op de lijst van 
gezochte oorlogsmisdadigers. 
Wanneer hij zich overgeeft aan 
het Amerikaanse leger wordt hij 
echter niet uitgeleverd aan Bel-
gië. In 1947 wordt hij zelfs vrijgela-
ten, waarop hij als landbouwhulp 
aan de slag gaat. In 1968 wordt hij 
door het Duitse gerecht vervolgd 
wegens oorlogsmisdaden. Snel 
wordt hij buiten vervolging ge-
steld aangezien hij nooit persoon-
lijk betrokken was bij de moord op 
een persoon, ook al vonden on-
der zijn leiderschap vele wreedhe-
den en overlijdens plaats. In 1976 
sterft Karl Schönwetter, het jaar 
nadat hij volledig buiten vervol-
ging werd gesteld. Nooit heeft hij 
zich moeten verantwoorden voor 
de gruweldaden die zich in Breen-
donk hebben afgespeeld onder 
zijn verantwoordelijkheid.  
  
 

Johan Puttemans  
Pedagogisch coördinator 

Vzw Auschwitz in Gedachtenis 
  

 
 
Ethische reecties:  
We zien dat de ene dader te-
rechtgesteld wordt en de andere 
vrijuit gaat. Vele van deze oor-
logsmisdadigers werden, zelfs na 
een proces, heel licht gestraft of 
zelfs vrijgesproken. Welk zijn jouw 
bedenkingen hierbij?  
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Philipp Schmitt Karl Schönwetter
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Na de twee gekende studiereizen, ‘Auschwitz-Birkenau bezoeken’ en ‘In het Spoor van de Shoah in Polen’, 
die de vzw Auschwitz in Gedachtenis en Stichting Auschwitz reeds jaren aanbieden, zullen geïnteresseerden 
weldra kunnen inschrijven voor een nieuwe studiereis:

IN HET SPOOR VAN DE NAZIPERITOCIDE
(kindermoord – Aktion T4 – wilde patiëntenmoord – 14f13 – patiëntenmoord in Polen) 

Studiereis doorheen het nazimoordprogramma op ‘nutteloos geworden levens’
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Nog voordat de omvangrijke 
massamoorden met de kogel 
plaatsvonden en Joden op geno-
cidaal niveau gedeporteerd wer-
den om vergast te worden bij 
aankomst, voerden de nazi’s in 
het geheim de zogenaamde Ak-
tion T4 uit. Deze actie sloeg op het 
systematisch vermoorden van 
hetgeen nazi’s als ‘levensonwaar-
dig leven’ bestempelden: zowel 
fysiek als mentaal gehandicapte 
personen.  
 
Enige tijd na de inval van nazi- 

Duitsland in Polen, startten zowel 
in het bezette Polen de eerste ver-
gassingen van gehospitaliseerde 
mensen, alsook de registraties van 
gehandicapte personen in Duits-
land zelf, die vanaf 1940 in speci-
aal ingerichte gaskamers ver-
moord werden. 
 
De nieuwe meerdaagse studie-
reis, In het Spoor van de naziperi-
tocide, start in Polen waar de eer-
ste vergassingen van ‘nuttelozen’ 
plaatsvond, en gaat verder door-
heen Duitsland en Oostenrijk met  

bezoeken aan zogenaamde tus-
seninstellingen, kinderafdelingen 
en Aktion T4-moordcentra. 
 
De organisatoren leggen momen-
teel de laatste hand aan hun on-
derzoek, zowel in de archieven als 
op het terrein, en hopen deze 
unieke studiereis te kunnen aan-
bieden aan een select publiek  
tegen 2024. 
 
Voor meer informatie, contacteer 
Johan Puttemans via:  
johan.puttemans@auschwitz.be 
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Project Neshama is een project 
van de Service Social Juif (Joodse 
Sociale Dienst). Kinderen van 
overlevenden, nu opgeleid tot 
‘Overbrengers van Herinnering’ 
vertellen het levensverhaal van 
hun ouders tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Als aanvulling op  
 

de geschiedenislessen die de 
leerlingen tijdens het schooljaar 
krijgen, illustreert deze presentatie 
de reis van de overlevenden 
tijdens deze periode.  
Het project is gericht op jongeren 
uit het 5e en 6e leerjaar van de 
middelbare school.  
 

De presentatie duurt 50 minuten, 
is gratis en gebeurt in jouw school.  
Een pedagogisch pakket wordt te 
uwer beschikking gesteld door 
Stichting Auschwitz. 
Voor meer informatie kunt u 
contact met ons opnemen via: 
neshama@servicesocialjuif.be 

 
Nadat ze tientallen jaren haar ge-
tuigenis deelde tijdens bijeenkom-
sten, congressen en in onderwijs-
instellingen, nam Regina Sluszny 
plaats voor de camera om haar 
levensverhaal voor altijd vast te 
leggen. Haar meeslepende ver-
haal als ondergedoken Joods 
kind tijdens de Tweede Wereld-
oorlog is vanaf nu te zien in de 
educatieve documentaire van 
het Vredescentrum Regina Slus-
zny: Oorlogskind tussen twee we-
relden. 
 
Het verhaal van Regina 
Regina Sluszny werd in 1939 in Bel- 
 

 
gië geboren in een Joodse mi-
grantenfamilie uit Polen. Tijdens 
de Tweede Wereldoorlog zocht 
haar familie een veilig onderko-
men in Hemiksem, want in Antwer-
pen werd het leven voor Joden te 
gevaarlijk. Als ondergedoken kind 
bracht Regina de oorlog door in 
het huis van Anna en Charel, een 
Vlaams koppel dat haar een 
warm en veilig nest bezorgde. 
Haar ouders en twee broers leef-
den in meer precaire omstandig-
heden op verschillende schuil-
adressen, maar gelukkig wisten 
ook zij de oorlog te overleven. 
Na de oorlog zette Regina zich  
 

 
onvermoeibaar in om haar getui-
genis in scholen in binnen- en bui-
tenland te vertellen. Als voorzitter 
van de vzw Het Ondergedoken 
Kind zette zij zich op onbaatzuch-
tige wijze in voor het lot van de 
ondergedoken kinderen. En als 
voorzitter van het Forum der 
Joodse Organisaties (FJO) heeft 
ze zich jarenlang ingezet om de 
herinneringen aan de vreselijke 
gebeurtenissen levendig te hou-
den en tegelijk te waarschuwen 
voor de gevaren van onver-
draagzaamheid en antisemitisme. 
Meer info via:       
www.vredescentrum.be                                        
 

Regina Sluszny: 
Oorlogskind 
tussen 
twee werelden©
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HET NAZI-VERNIETIGINGSPROCES: 
EEN TECHNISCHE INVALSHOEK 

Frédéric Crahay en Johan Puttemans

EEN PEDAGOGISCHE VORMINGSDAG GEORGANISEERD DOOR DE VZW AUSCHWITZ IN GEDACHTENIS

Woensdag 23 november 2022
9 - 17uur

Op wandelafstand van BRUSSEL CENTRAAL
Bus 52 en 48 - halte VOSSENPLEIN

Metro LOUIZA en HALLEPOORT

GRATIS TOEGANG
Inlichtingen en

inschrijving (verplicht) via
info@auschwitz.be
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vzw Auschwitz in Gedachtenis - Stichting AuschwitZ 
Wolstraat 17/Bus 50  -  1000 Brussel     -     Tel.: +32 (0)2 512 79 98

www.auschwitz.be
info@auschwitz.be
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Met de steun van:

PROGRAMMA 
 

08:30 Onthaal 
09:00 Inleiding 
09:30 Concentratiekampen versus moordcentra,  

een wereld van verschil 
10:30 Kofepauze 
10:45 Aktion T-4, de nazistische genadedood 
11:30 Einsatzgruppen, de Holocaust met de kogel 
12:00 Lunch 
13:00  Chełmno, het eerste moordcentrum 
13:45 Aktion Reinhardt 
14:15 Kofepauze 
14:30 Bełżec, het laboratorium 
15:00 Sobibór, de frustratie 
15:30 Treblinka, het primitieve moordcentrum 
16:00 Birkenau, de perfecte moordfabriek 
16:30 Besluit en evaluatie 
 

LES ATELIERS 
DES TANNEURS (Zaal Gamay)
Huidevettersstraat 60A
1000 Brussel


