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Samenvatting 

 

Mijn onderzoek richt zich op de levensbeschouwelijke aspecten van de Nederlandse 

dagboeken en memoires over de nazi concentratiekampen. Ik heb het materiaal 

verdeeld in teksten die in het kamp zelf ontstaan zijn, dagboeken en brieven, daarvan 

zijn er 11 gepubliceerd, en memoires,  waarvan er 100 zijn gepubliceerd. Die 

memoires heb ik onderverdeeld in teksten van joodse, christelijke en niet (expliciet) 

religieuze auteurs, al moet daarbij aangetekend worden dat ook veel joodse auteurs 

zichzelf als niet-religieus beschouwen.  

Van elke groep teksten heb ik er één gekozen die ik uitvoerig analyseer, waar 

mogelijk ook diachroon, dat wil zeggen gebruik makend van vroegere of latere 

versies van de tekst. Voor de dagboeken is dat Tweestromenland van Abel Herzberg, 

voor de joodse memoires Beelden uit de nacht van de arts Elie Cohen, voor de 

christelijke Nacht und Nebel van Floris Bakels, en van de niet-religieuze auteurs twee 

teksten, omdat ik in die groep onderscheid maak tussen memoires in engere zin en 

autobiografische fictie, met respectievelijk Buchenwald. Conclusies na twintig jaar 

van de psychiater Andries Kaas en Langzame dans als verzoeningsrite van Hellema. 

 Literair beschouwd zijn de teksten traditioneel van aard. Het vertelperspectief 

is vrijwel steeds personeel, en de compositie lineair chronologisch. Elementen die de 

tekst een meer fictioneel aanzien geven, zoals de hij-vorm, een auctorieel 

vertelperspectief, komen wel voor bij de niet-religieuze en in mindere mate ook bij de 

joodse auteurs. De christelijke auteurs willen in meerderheid getuigen van de 

Waarheid van het geloof, en zij vrezen waarschijnlijk dat fictionalisering afbreuk zou 

doen aan de overtuigingkracht, vandaar dat zij als enige groep geen vormen van 

fictionalisering hanteren. In het gebruik van beeldspraak doet zich één opvallend 

verschijnsel voor: verschillende auteurs gebruiken bijbelse verwijzingen in een 

betekenis die tegengesteld is aan de oorspronkelijke betekenis. Zo gebruikt Abel 

Herzberg de goedkeurende woorden uit Jezus’ gelijkenis van de talenten, ‘Wèl 

gedaan, gij goede en getrouwe slaaf’ om de slaafse houding van de joodse 

kampleiding jegens de Duitsers te veroordelen, en Marchand citeert Genesis over de 

mens als geschapen naar Gods beeld en gelijkenis, wanneer hij de onverschillige, 

weldoorvoede Duitse burgers beschrijft die zonder enige deernis getuige zijn van de 

rampzalige dodenmarsen.  



Qua stijl is op te merken dat sommige auteurs in korte, afgebeten zinnen gaan 

schrijven wanneer ze vertellen over hun aankomst in het kamp; in de grammatica 

wordt zo de sfeer van het kamp weerspiegeld. Heel sterk is dat te zien bij Herzberg, 

die in zijn dagboek passages over wat er in het kamp, Bergen-Belsen, voorvalt, 

afwisselt met beschouwingen over het jodendom en het monotheïsme. Die 

beschouwingen zijn geschreven in een verzorgde, vloeiende stijl, met lange 

samengestelde zinnen, terwijl in de kampepisoden de zinnen kort en vaak elliptisch 

zijn (bijvoorbeeld zonder onderwerp of zonder gezegde). Hij laat daar de snauwerige 

of commanderende omgangstoon in het kamp meeklinken, terwijl hij in de 

beschouwingen als het ware contact zoekt met de persoon die hij vroeger, vóór het 

kamp was: de erudiete opinieleider met het bezonken oordeel. Ook bij andere auteurs 

komen aspecten van hun zelfbeeld tot uitdrukking in de gehanteerde stijl, zoals een 

veelvuldig gebruik van citaten uit de bijbel en uit gezangen door de vele predikanten 

onder de christelijke auteurs, de (enigszins betweterig aandoende) neiging tot 

overbodig uitleggen en verklaren van een aardrijkskundeleraar (Gescher), en de 

directe, opgewonden stijl met veel uitroepen en aansprekingen van een jonge vrouw 

(Blits). Heel bewust zet Jona Oberski de vertelstijl in om de lezer mee te nemen in de 

belevingswereld van een klein kind: hij schrijft vrijwel steeds in enkelvoudige zinnen 

met de standaard grammaticale ordening, zonder beeldspraak en zonder te 

interpreteren of naar verklaringen te zoeken van wat hij ziet en meemaakt.  

 De analyse van de teksten leidt tot de conclusie dat een literaire vorm meer 

gebezigd wordt om de lezer nauw bij het verhaal te betrekken, hem emotioneel te 

involveren, dan om een ambigu beeld van de werkelijkheid over te dragen. Zeker ten 

aanzien van het geloof wordt de literaire vorm niet gezocht om ambiguïteit (die men 

kan toch ruimschoots aanwezig kan veronderstellen bij een geloof in een tegelijk 

liefdevolle en almachtige God in de uiterste nood die het concentratiekamp 

betekende). Het gebied waarop de ambiguïteitsfunctie van de literaire vorm wel 

geëffectueerd wordt, is die van het zelfbeeld, waarin tegelijk de weerloosheid van het 

slachtoffer en de kracht van het menszijn zichtbaar wordt. Bij kinderen zijn die beide 

polen nog extra sterk aanwezig, en in overeenstemming daarmee zijn het vaak 

belevenissen van kinderen en tieners, waarvoor een meer literaire vorm gekozen 

wordt (Oberski, Durlacher, Tellegen, Koopman en Schwarz). 

 



Voor de beschouwing van het mensbeeld in deze teksten onderscheid ik het zelfbeeld 

en het beeld van de medegevangenen, van de grijze laag (de gevangenen die door de 

Duitse kampleiding macht kregen over hun medegevangenen), van de daders en van 

de omstanders. Het zelfbeeld is over het algemeen positief. Bij de christelijke auteurs 

komt dat vooral tot uitdrukking in de grote aandacht voor en waardering van het eigen 

gesproken woord, bij joodse auteurs speelt initiatiefrijk optreden een grotere rol, en 

bij de niet-religieuze auteurs de kameraadschap die betoond en ontvangen wordt. Dit 

is echter een heel grove indeling, en in elke categorie komen ook de eigenschappen 

van de andere categorieën wel voor. Sommige auteurs onderwerpen zichzelf aan een 

(zeer) kritisch zelfonderzoek; bij Elie Cohen is dat een belangrijk thema, bij anderen 

gebeurt het meer in het voorbijgaan (De Wind, Vos, Marchand, Lieve/Ter Steege, 

Bakels). Zeer velen vertellen dat zij bewust een pantser van onverschilligheid jegens 

het leed van anderen optrokken om te kunnen overleven, maar in de tekst zelf is die 

onverschilligheid maar in een enkel geval merkbaar. 

 In de dagboeken nemen de medegevangenen een grotere en een minder 

positieve plaats in dan in de memoires. Behalve de tijd die tussen het beleven en het 

opschrijven zit, is het type kamp waar de tekst over gaat – Nederlands of Duits, 

bestemd voor politieke gevangenen of met gemengde bevolking –  daarin een 

belangrijke factor. In veel memoires speelt een min of meer vaste groep vrienden een 

belangrijke rol, en in die gevallen valt het beeld van de medegevangenen duidelijk 

positief uit. Bij vrouwelijke auteurs lijkt dat vaker voor te komen dan bij mannelijke. 

Geloofs- en landgenoten worden positief beoordeeld, ook waar het algemene beeld 

negatief is. Om hun principiële houding worden communisten, Jehova’s Getuigen en 

Fransen ook buiten de eigen groep gewaardeerd, alleen de communisten juist absoluut 

niet door de predikanten en priesters in Dachau, waar de grijze laag uit communisten 

bestond.  

Over het algemeen echter wordt de grijze laag gunstiger beoordeeld waar die 

uit communisten bestaat dan waar die uit ‘groenen’, beroepsmisdadigers bestaat. 

Meestal wordt er geen oordeel over de grijze laag als groep gegeven, maar slechts op 

individuele leden ervan. Slechts enkelen reflecteren op de dubbele positie van tegelijk 

dader en slachtoffer. Wel is het de grijze laag die het vaakst aanleiding geeft tot 

uitspraken over dé mens. Zeer veel auteurs van kampmemoires zijn zelf prominent 

geweest – anders was het praktisch onmogelijk om langere tijd te overleven – en soms 

ook lid van de grijze laag, maar dat wordt hetzij nauwelijks genoemd, hetzij 



gebagatelliseerd waar het de machtspositie betreft, hetzij van de aantekening voorzien 

dat de auteur voor die positie niet geschikt was. Het (tijdelijk) behoren tot de grijze 

laag heeft in elk geval nauwelijks invloed op het positieve zelfbeeld.  

De daders krijgen minder aandacht in de teksten dan men zou verwachten. Het 

oordeel is – vanzelfsprekend – negatief, maar het is opvallend hoe vaak de auteurs 

oog hebben voor positieve uitzonderingen en die nadrukkelijk noemen, maar vaker in 

de memoires dan in de dagboeken. Veel voorkomende kwalificaties zijn: wreed, dom, 

laf, liederlijk en lui. De oorzaken van met name de wreedheid worden gezocht in 

afgunst en rancune, voortvloeiend uit maatschappelijke minderwaardigheid, en door 

sommigen ook in de autoritaire opvoeding. Het besef dat de daders tot dezelfde soort 

behoren als de auteur zelf (namelijk die van de mensen of de zondaren),  komt meer 

voor bij joodse en christelijke auteurs dan bij de niet-religieuze.  

Over de omstanders wordt positief geoordeeld voor zover het Nederlanders 

betreft, al hebben sommige politieke gevangenen (maar joodse auteurs niet) kritiek op 

de apathie van de bevolking en bijvoorbeeld het tekenen van de Ariër-verklaring. De 

Nederlandse overheid en het Nederlandse Rode Kruis worden scherp gekritiseerd om 

hun tekortschieten bij het versturen van voedselpakketten en bij de repatriëring na de 

bevrijding; het sterkst is dit zichtbaar bij de niet-religieuze politieke gevangenen. 

Over Duitse omstanders worden zeer negatief gesproken. Vaak wordt beschreven hoe 

zij de uitgemergelde gevangenen bij transporten beschimpen en bespuwen. Vroege 

memoires zijn soms geneigd te geloven dat de Duitse burgers van niets geweten 

hebben, maar voor het merendeel, en zeker in de latere memoires wordt geen geloof 

gehecht aan die gepretendeerde onwetendheid. 

 In het normatieve mensbeeld dat in veel teksten impliciet een rol speelt, neemt 

de menselijke waardigheid een belangrijke plaats in. Die waardigheid wordt zeer 

verschillend ingevuld: soms komt die tot uitdrukking in de weigering (homo)seksuele 

diensten te verlenen aan kapo’s in ruil voor voedsel, soms in het niet willen benadelen 

van anderen, soms in de zorg voor anderen die boven het eigen welzijn gesteld wordt.  

  

De geloofsvragen waar de kampervaring de gelovige auteurs voor stelt, worden 

meestal tamelijk in het voorbijgaan genoemd, en slechts zelden onbeantwoord 

gelaten. De oplossing die christelijke auteurs kiezen ligt in het vertrouwen dat God 

beter weet wat goed voor hen is dan zijzelf, en daarnaast in het geloof in een 

hiernamaals, waarin alles goed zal komen. Sterker dan het probleem dat het geloof in 



een almachtige en liefdevolle God betekent, geeft het troost en steun. Veel christelijke 

auteurs schrijven hun overleven rechtstreeks aan Gods genade toe. Bij joodse auteurs 

komt dat niet één keer voor. Voor de religieus-joodse auteurs – in de minderheid 

vergeleken bij de seculier-joodse auteurs – lijkt het dóen van het geloof belangrijker 

te zijn dan het denken, doen enerzijds in de vorm van een religieus geïnspireeerde 

ethiek, sterk aanwezig bij Abel Herzbeg, anderzijds in het handhaven (en doorgeven 

aan de jongere generatie) van de religieuze rituelen, wat sterk terug te vinden is bij 

David Koker, Mirjam Bolle en Clara Asscher-Pinkhof. De steun die men in het 

jodendom vindt, zit vooral in het gevoel van verbondenheid met een eeuwenoude 

traditie, het besef deel uit te maken van een volk en een geschiedenis, die doorgaat en 

zijn waarde houdt ongeacht het individuele overleven. Dit besef leeft ook bij seculier 

joodse auteurs, die dan soms voor het dilemma komen te staan bepaalde joodse 

gebruiken te willen handhaven, zoals de besnijdenis en het vasten op Jom Kippoer, 

terwijl ze niets meer hebben met de religieuze achtergrond daarvan.  

Floris Bakels is de enige die beschrijft hoe hij in de gevangenis, voorafgaand 

aan het kamp, tot geloof gekomen is. Er wordt weinig geschreven over het verlies van 

het geloof als gevolg van de kampervaring; bij de christelijke auteurs wordt dat alleen 

postuum verteld door de vrouw van Nico Pols, maar daarbij moet aangetekend 

worden dat op drie na de christelijke memoires allemaal kort na de oorlog geschreven 

zijn, en bovendien vaak merkbaar met de bedoeling getuigenis af te leggen van de 

waarde van het geloof. Van de joodse auteurs schrijft alleen Elie Cohen expliciet over 

het verlies van zijn geloof; hij doet dat overigens meer in de termen van het verbreken 

van de relatie met God dan als het niet meer aannemen van Gods bestaan. Over een 

verandering in het geloof die door de kampervaring teweeggebracht is, wordt 

eigenlijk niet geschreven, alleen Max Bueno de Mesquita vertelt over een 

verschuiving van een transcendent naar een meer immanent Godsbeeld. 

 

  


