
T E K S T  DAAN HEERMA VAN VOSS

WIE DURFT NOG TE SCHRIJVEN 
OVER DE OORLOG?

WO II IN DE LETTEREN
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ZWART EN WIT 
Harry Mulisch in 
SS-uniform bij 
de opnamen van 
Als twee drup-
pels water, 1963.

VOOR DE GENERATIE VAN DAAN 
HEERMA VAN VOSS kan en mag 
alles entertainment zijn, de Tweede 
Wereldoorlog niet uitgezonderd.  
Ligt er een kloof tussen hen die nog 
aanspraak maken op oorlogsleed  
en hen die woorden en namen kennen,  
maar niet de betekenis? 
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H
ET BEGINT DOORGAANS IN 
HET DERDE OF VIERDE  
LEVENSJAAR. Het kind, dat 
eerder een en al onschuld en 
schattigheid was, begint zijn 
eerste vieze woorden te spu-
wen. Poep, pies, piemel, een 
alternatief aap, noot, mies. 
Het kind heeft er schik in, 
maar weet nog niet precies 
wat het zegt. Dat komt pas 
enkele jaren later. Rond zijn 

zevende begint het te begrijpen wat zijn woorden precies beteke-
nen, en vooral: welke reactie ze teweegbrengen bij de ouders. Naar-
mate het kind ouder wordt, verandert het repertoire mee, er komen 
meer scheldwoorden bij, sommige zijn venijnig, grof, de ouders 
schrikken ervan. Het kind merkt dat, voelt een macht die hij nooit 
eerder heeft gevoeld, zegt dingen om straf uit te lokken, het wil 
stout zijn, de grenzen aftasten. Dit verlangen vormt een belangrijk 
onderdeel van de volwassenwording. 
Iets soortgelijks kan, met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog, 
worden gezegd over mijn generatie. Laten we een generatie opvat-
ten als een groep mensen van min of meer dezelfde leeftijd, bepaald 
door dezelfde historische gebeurtenissen. Mijn generatie is mis-
schien wel de eerste die is opgegroeid zonder een directe band met 
de Tweede Wereldoorlog. Mijn vader, geboren in 1942, heeft naar 
 eigen zeggen nog Duitse gevechtsvliegtuigen horen overvliegen. Of 
dit nu waar is of niet, voor hem is het nog mogelijk om zich recht-
streeks met toen te verbinden, met als resultaat dat hij zich emotio-
neel en psychologisch altijd rechtstreeks aangesproken voelt wan-
neer het over de oorlog en de Shoah gaat. Hij heeft een oude granaat 
als asbak en kan nog altijd ontroerd raken door de stem van 
Churchill. Ik ben vernoemd naar een vriend van mijn vader, Daan de 
Jong, wiens ouders zijn omgekomen in de Holocaust en wiens oom 
uitgroeide tot de voornaamste Nederlandse oorlogshistoricus, Loe 
de Jong. Maar mij heeft de geschiedenis niet aangeraakt.

INDIANA JONES
Voor mijn vader, mijn naamgever en hun generatiegenoten is ernst 
een absolute verplichting wanneer men over de Shoah spreekt. Die 
verplichting is begrijpelijk, en er is moreel gezien niets op aan te 
merken. Maar zoals het gaat met door ouders opgelegde verplichtin-
gen: het kind verzet zich ertegen. En het kind beschikt over een taal-
kundig wapen dat zijn ouders raakt, maar hemzelf niet. Het kind is 
namelijk in staat grappen te maken over de oorlog. Voor iemand van 
mijn leeftijd is het zelfs vrijwel onmogelijk om lang over nazi-Duits-
land te spreken zonder vroeg of laat te vervallen in shockhumor.  
Die grappen kunnen wij maken, omdat wij de pijnreflex van iemand 
wiens leven werkelijk in aanraking is gekomen met oorlogsleed 
 ontberen. Zo kunnen we onszelf het gevoel geven meer aan te kun-
nen dan onze ouders, sterker te zijn dan zij. (Terwijl we onszelf tege-
lijkertijd het moeilijkste besparen, namelijk werkelijk spreken over 
de gebeurtenissen, ons committeren aan de gruwel.) Op de middel-
bare school was ik iemand die de grofste grappen maakte, over alles, 
maar vooral over de Tweede Wereldoorlog. Mijn onbevreesdheid 
 leverde me het respect op van mijn klasgenoten. Zij lachten be-
schroomd, dat mag je niet zeggen, ze hielden mijn doelbewuste gebrek 

aan tact voor een vorm van dapperheid en ik liet het gebeuren. Maar 
in het gezelschap van mijn vader of Daan was ik stil.
Ons verzet werd aanzienlijk vergemakkelijkt door grote culturele 
veranderingen. We zijn opgegroeid met een massacultuur die keer 
op keer leek te willen bewijzen dat voor ons, bevrijd van oorlogs-
taboes, alles entertainment kan en mag zijn. Komische en groteske 
films als La vita è bella en Inglourious Basterds, een boek als Daar is hij 
weer van Timur Vermes, animatieseries als South Park en Family Guy 
– Hitler is allang niet meer heilig.
Als klein jongetje had ik veelvuldig naar Spielbergs Indiana Jones-
films gekeken. Archeoloog Dr. Indiana ‘Indy’ Jones, gespeeld door 
Harrison Ford, komt in zowel Raiders of the lost Ark (1981) als in The 
Last Crusade (1989) in aanraking met nazi’s. De artefacten die Indy 
om wetenschappelijke (moreel juiste) redenen zoekt, willen zij stee-
vast inzetten voor occulte oorlogvoering. In The Last Crusade botst 
Jones zelfs letterlijk tegen Hitler op, bij een massale boekverbran-
ding in Berlijn. De Führer kijkt hem eerst bestraffend aan, neemt 
dan het boekje vol geheime aanwijzingen uit Jones’ hand, zet er een 
krabbel in, geeft het terug, loopt door. De nazi’s als onhandige, kol-
derieke bijpersonages in avonturenfilms. (Voor het niet zo kolderie-
ke The Night Porter was ik te jong.) We leerden fantaseren en lachen 
over iets wat zich allang had voltrokken, iets wat voor mijn ouders 
onveranderlijk was, in steen gegrift. 

HERMANS’ PARANOÏDE WERELDBEELD
Literair gezien vertolken W.F. Hermans (1921), Gerard Reve (1923) en 
Harry Mulisch (1927) voor jonge Nederlandse schrijvers de vaderrol. 
De Tweede Wereldoorlog is zonder twijfel een van de oerthema’s in 
hun boeken, in de gevallen van Mulisch en Hermans kan men zelfs 
betogen dat de oorlog het epicentrum vormt van hun universa.  
In Mulisch’ werk is meestal sprake van een duidelijke grens tussen 
goed en kwaad. In De zaak 40/61 gaat de schrijver zo ver als hij kan in 
het analyseren van het ultieme kwaad Adolf Eichmann, om uitein-
delijk te berusten in de onoverbrugbaarheid van de kloof. Toen ik 
een jaar geleden met Mulisch’ dochter Frieda naar Auschwitz reisde 
om de herdenkingsceremonie aldaar bij te wonen, zei ze bij het zien 
van de vele oude mensen in het vliegtuig: ‘Mijn vader zei altijd over 
oude mensen: “Je weet nooit wat ze in de oorlog hebben uitge-
spookt.”’ Het mythische kwaad als alomtegenwoordigheid. 
Hermans hield zich veeleer bezig met de grensgebieden tussen goed 
en kwaad. In het met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog veel-
gebezigde kleurenpalet: waar Mulisch vooral schreef over zwart en 
wit, was Hermans geobsedeerd door grijs. De oorlog leende zich uit-
stekend voor diens paranoïde wereldbeeld, waarin de mens onbe-
trouwbaar en bovenal zwak is; de mens flirt met heldendom, maar 
is in essentie berekenend en laf. Dit komt het beste tot uiting in  
De donkere kamer van Damocles. Je bezighouden met grijs vereist meer 
vrijheid en verbeeldingskracht dan je bezighouden met zwart en 
wit, een vrijheid die Hermans dan ook nam en die Mulisch ongepast 

Op de middelbare school was ik iemand 
die de grofste grappen maakte, over 
alles, maar vooral over WO II. 
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vond. In zijn Het behouden huis (1952) etaleerde Hermans een dus-
danig vrije interpretatie van historische feiten, dat hij zich volgens 
Mulisch ronduit schuldig maakte aan ‘het aanrichten van onheil’.
Reve waagde zich niet graag aan grote historische onderwerpen. 
Zijn grote wapen, de ironie, zou hij natuurlijk niet goed kunnen 
 gebruiken wanneer hij schreef over de oorlog. In De ondergang van 
de familie Boslowits beschrijft Reve de neergang van een joodse, 
 Amsterdamse familie door de ogen van een jongetje. Dit maakt 
 Boslowits tot een aandoenlijk boek, maar het ontslaat Reve van 
 verdere vorsing. De aanwezigheid van de Duitsers is in zijn werk 
 altijd voelbaar, maar zelden tastbaar.
Geen van drieën zou het destijds hebben aangedurfd de oorlog niet 
als een gebeurtenis te zien, een gebeurtenis die gedeeltelijk nog 
 verwerkt moest worden, maar als materiaal. Internationaal volgde 
de literatuur dezelfde begrijpelijke richting; ze volgde de werkelijk-
heid, aan al te vergaande fictionalisering was weinig behoefte. De 
oorlog was een grafmonument, geen bibliotheek. 

ZWIJGPLICHT? 
Het was aan hun iets jongere Amerikaanse collega-schrijvers om 
verder te durven gaan. Nu kan ik moeilijk beweren dat Philip Roth 
(1933) beïnvloed is geweest door Harry Mulisch, het lijkt me sterk 
dat hij weet wie dat is, maar volwassenwording kan overal ter we-

reld. (Of bijna overal; in het door herinneringscultuur en schuld-
gevoel bedrukte Duitsland lag het natuurlijk moeilijker.) Roth 
groeide op met de verhalen over uitgeroeide Europese families, 
over het noodlot, maar er was altijd die oceaan die tussen hem en 
de geschiedenis in lag. Die oceaan gaf hem de ruimte te schrijven 
wat hij wilde, om te ironiseren, om te choqueren. Portnoy’s Com-
plaint (1969) kan worden gezien als de eerste volwaardige scheld-
kanonnade die zijn generatie heeft voortgebracht: ‘a lust-ridden, 
 mother-addicted young Jewish bachelor’ die zich scheldend en tierend 
losmaakt van zijn geschiedenis. Opvallend genoeg publiceerde  
Kurt Vonnegut (1922) in hetzelfde jaar zijn sciencefictionroman 
 Slaughterhouse Five, waarin het bombardement van Dresden een 
belang rijke rol speelt. En nog opvallender is het taalgebruik waar-
van Vonnegut zich in dit kader bedient. In A Man without a Country 
(2006): ‘In 1968, het jaar waarin ik Slachthuis Vijf schreef, werd ik 
eindelijk volwassen genoeg om over het bombardement van Dres-
den te kunnen schrijven.’
Sindsdien is de oorlog nooit weggeweest en zijn bijna alle genres 
uitgeprobeerd. In Nederland was het vooral Arnon Grunberg (1971) 
die veelvuldig over het thema heeft geschreven, in Blauwe maan-
dagen, in De joodse messias, in Huid en haar, in talloze artikelen en 
 columns. Eerder dit jaar schreef hij nog in een van zijn ‘Voetnoten’ 
dat Mad Max: Fury Road, een actiefilm vol vliegende motoren en hot 
rods, die niets met de Tweede Wereldoorlog te maken heeft, vooral 
bewees dat de wereld een concentratiekamp is. De oorlog als eeu-
wig kompas. Ook dient Louis Ferron (1942) genoemd te worden, 
zoon van een Duitse militair, die liefst vijf romans heeft geschreven 
over nazi-Duitsland. 
Als een schrijver ergens over schrijft, dan eigent hij zich dat onder-
werp (kortstondig) toe. Hij annexeert. Natuurlijk kunnen anderen 
besluiten over hetzelfde onderwerp te schrijven, velen zullen het al 
hebben gedaan, maar niemand heeft het precies zo gedaan als deze 
schrijver, op dit moment. Aldus is, zeventig jaar na de laatste scho-
ten de vraag gerechtvaardigd van wie de oorlog eigenlijk is. Wie 
heeft spreekrecht, wie heeft zwijgplicht? Daan leerde me het begrip 
‘leedadel’, oorspronkelijk een term van de Nederlandse journalist 
Ischa Meijer. De theorie: met voor iedereen herkenbaar, algemeen 
geaccepteerd leed – oorlogsleed leent zich hier het beste voor – is 
prestige gemoeid. Wie het meest heeft geleden, staat vooraan en 
mag het woord hebben. Zo luidt de code van de getroffenen. 

SCHULDGEVOEL
Misschien is het vanwege mijn kennis van de leedadel dat ik altijd 
moeite heb gehad met de beroemde uitspraak van Mulisch – kind 
van een na de oorlog gevangen genomen Oostenrijks-Hongaarse 
vader en een Duits-Joodse moeder – dat hij de Tweede Wereldoor-
log niet zozeer had meegemaakt, als wel dat hij deze was. De toe-ei-
gening die erin verscholen ligt: de Tweede Wereldoorlog, dat ben ik. 
Ter vergelijking: mijn niet al te koersvaste oudoom Carel (een oom 

Zeventig jaar na de laatste schoten 
is de vraag gerechtvaardigd van wie 
de oorlog eigenlijk is. 

GRIJS W.F. Hermans op de set van Als twee druppels water.
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van mijn vader) heeft een halfjaar ingeschreven gestaan bij de 
 Nationaal Socialistische Beweging (ook niet echt een doorzetter 
dus) en de broer van mijn opa (van mijn moederskant), Henk, was 
belangrijk in het verzet. In 1945 werd hij doodgeschoten in een 
boerderij, in 1946 ontving hij de Militaire Willems-Orde. Ik, niet-
Joods, geboren in 1986, het jaar van Tsjernobyl, van ’s werelds 
 eerste computervirus, van Top Gun in de bioscopen, ben volgens de 
tabel van de leedadel, zoals iedereen van mijn generatie, niet meer 
dan een schildknaap. Ter illustratie: uit eerbied voor andermans 
leed – en misschien ook uit schuldgevoel vanwege het humoris-
tisch extremisme dat ik etaleerde op de middelbare school – ben ik 
een trouwe bezoeker van de herdenkingsdienst op 4 mei. Vroeger 
ging ik naar de Apollolaan, aan de hand van mijn vader. Sinds 2005 
sta ik op de Dam. Op 4 mei 2010 vond het incident plaats met de 
verwarde zwerver die later de Damschreeuwer genoemd zou wor-
den. De stilte die werd verbroken door die paar kreten, de omvallen-
de hekken, iedereen dacht dat het om schoten ging, de menigte 
keerde zich om, begon te rennen. Kinderen vielen, paarden raakten 
in paniek, er werd onophoudelijk geschreeuwd. Ik struikelde de Nes 
in. Een corpsbal hijgde uit tegen een muur. ‘Fok, ouwe,’ zei hij. ‘Het 
was net oorlog.’ Ik knikte hem maar toe, in het volle besef van onze 
gênante onwetendheid.

VERLEKKERING
De leedadel verraadt een intuïtieve verdeling tussen mensen die 
 direct getroffen zijn door de oorlog of de Shoah (dit dient ruim op-
gevat te worden: een joodse schrijver wiens gehele familie in leven 
is gebleven, kan doorgaans toch moeilijk beweren dat zijn leven 
niet door de oorlog is beïnvloed) en mensen die de verhalen uit 
tweede of derde hand hebben, zoals ik. Deze verdeling bestaat nog 
steeds, maar is minder krachtig geworden. Je hoeft tegenwoordig 
echt geen Duitser of Jood te zijn om fictie te schrijven over de Twee-
de Wereldoorlog, al kun je stevige tegenwind verwachten. Martin 
Amis, Laurent Binet en Jonathan Littell hebben als buitenstaanders 
krachtige, riskante boeken over de Shoah afgeleverd, en allen heb-
ben ze stevige kritiek moeten doorstaan. 
Die kritiek viel uiteen in drie soorten. 1) Het was niet aan hen om te 
schrijven over het leed van anderen. 2) Ze gebruikten de Shoah voor 
eigen gewin. 3) In sommige passages viel ook nog verlekkering te 
bespeuren, een genoegen in het beschrijven van wreedheid.
Over het derde type kan men uitgebreid discussiëren omdat de cor-
rect veronderstelde toon om wreedheden mee te beschrijven veelal 
berust op een kwestie van smaak. (Smaak heeft in deze discussies 
altijd een morele connotatie.) Men is het erover eens dat al te grote 
stilistische praalzucht en verlustiging ongepast zijn wanneer histo-
rische gruwelen worden beschreven; de feiten en gebeurtenissen 
van De Tweede Wereldoorlog zijn zo mensonterend geweest, dat de 
schrijver zorgvuldig en understated te werk moet gaan, zo luidt de 
consensus; sensationalisme is uit den boze. Maar wat is understated 
precies? Wat voor de één accurate omschrijving is, is voor de ander 
een stilistische verfraaiing. En bovendien: wanneer men authentie-
ke oorlogsdagboeken leest, valt op dat de schrijvers zichzelf regel-
matig niet aan deze code houden. (Deze ongelijkheid is mijns in-
ziens overigens onvermijdelijk en volstrekt acceptabel.) Natuurlijk 
is in hun geval geen sprake van genoegen, eerder van het tegendeel. 
Vaak is het alsof ze geen enkele wreedheid, geen enkel luguber 
 detail ongenoemd hebben willen laten, alsof ze in retrospectief 

 boetedoen voor het feit dat ze alles hebben gezien. De discussies, 
kortom, zullen eindeloos zijn: er is geen neutraal en objectief von-
nis mogelijk.
Tegen het tweede type valt niets in te brengen, behalve dat het 
 absurd is. Een politicus verdient ook een salaris, maakt dat al zijn 
overtuigingen verdacht? En: zou het wel geoorloofd zijn als een 
schrijver zo marginaal was dat hij nauwelijks zou rondkomen van 
zijn werk en dus niet profiteerde? Elke sociale of maatschappelijke 
interesse kan, als men maar cynisch genoeg is, worden herleid tot 
eigen gewin. Het commerciële belang dat een schrijver/filmmaker/
culturele ondernemer met zijn ‘oorlogsproject’ dient, behoort niet 
belangrijker te zijn dan zijn inhoudelijke overgave, dat zou obsceen 
zijn, maar meer kunnen we niet van hem verlangen. 
Alleen het eerste type kritiek is moeilijk te weerleggen, omdat het 
een moreel imperatief is waarover niet te discussiëren valt. Het ver-
onderstelt dat een klein groepje, door niemand verkozen wijzen 
voor de rest van de mensen bepaalt waarover zij mogen schrijven. 
Het is de theorie van de leedadel in een nieuw jasje gestoken. Maar 
overal ter wereld sterft de adel uit, de leedadel zal het niet anders 
vergaan. De laatste survivors zullen één voor één wegvallen, uitein-
delijk zullen hun verhalen overblijven. Hun verhalen. Ik pleit niet 
voor een postmodernistische benadering, waarin alles zonder meer 
tekst is – Derrida: ‘Il n’y a pas de hors-texte’ –, waarin een boek niet 
meer is dan een weefwerk van citaten, waarin overal mee gespeeld 
kan worden. Wanneer het gaat om romans over de Tweede Wereld-
oorlog mag niet vergeten worden dat er wel degelijk iets buiten de 
tekst bestaat, namelijk pijn. Leed. Trauma. Niet alles is spel: de 
schrijver moet zich rekenschap hebben gegeven van alle mogelijke 
gevoelens die zijn tekst teweegbrengt. Hij kan er alsnog voor kiezen 
zijn beledigende/kwetsende/harde tekst te publiceren, maar onna-
denkendheid is verboden. Dat is een morele eis. (Er zijn mensen die 
volhouden dat een tekst aan geen enkele morele eis zou hoeven te 
voldoen, maar ik behoor niet tot die groep.) Dit is het moment voor 
het kind om zich bewust te worden van de kracht van zijn woorden. 
Van zijn verantwoordelijkheid. Hij is een adolescent geworden.

HITLER EN SAURON
Een inhoudelijke eis is dat de gememoreerde feiten, gefictionaliseerd 
of niet, kloppend zijn of ten minste kloppend zouden kunnen zijn ge-
weest. Als het literaire werk niet aan deze aannemelijkheid voldoet, 
is er sprake van een groteske tekst, waarin geloofwaardigheid onder-
geschikt is aan het resultaat: doorgaans choqueren of aan het lachen 
maken. Ik heb geschiedenis gestudeerd, ben me al te bewust van het 
verschil tussen feit en fictie. Tijdens mijn studie kwam ik in aanra-
king met alle mogelijke soorten teksten over De Tweede Wereldoor-
log, getuigenissen van moordenaars, van slachtoffers, van analyti-
sche wetenschappers. Mijn doel als historicus was ogenschijnlijk 
helder: aannemelijk maken wie es gewesen ist. Hoezeer ik me destijds 
ook beknot voelde door deze maxime, ik zal haar nooit vergeten.

Je hoeft echt geen Duitser of Jood te zijn 
om fictie te schrijven over de WO II, al 
kun je stevige tegenwind verwachten.
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Er is een kloof ontstaan. Tussen hen die nog altijd aanspraak maken 
op oorlogsleed en het niet zonder fanatisme afschermen, en hen die 
de woorden en namen kennen, maar niet de betekenis: de kinderen 
en kleinkinderen. De eerste groep ziet niet onder ogen dat we in een 
tijd leven waarin jonge mensen weinig historisch besef hebben. En 
de tweede groep ziet niet onder ogen dat de feiten die ze vinden op 
Wikipedia het residu vormen van werkelijke levens, van echte lot-
gevallen, van mensen die destijds niet ouder, jonger, slimmer of 
dommer waren dan zijzelf nu zijn. Het gevaar dat beide groepen in 

zichzelf gekeerd raken, alleen nog met leeftijdgenoten kunnen spre-
ken omdat alleen zij het begrijpen, is buitengewoon reëel. Jongeren 
zijn niet ongeïnteresseerd of stupide, ze volgen de stroom van de 
 geschiedenis, en de aloude wet die stelt: wat er ook is gebeurd, hoe 
ernstig en ontwrichtend de geschiedenis van voorbije generaties ook 
is geweest, de volgende generatie zal haar goeddeels vergeten.
Auschwitz is vermoedelijk het enige woord dat overal ter wereld 
 begrepen wordt, dat zal niet snel veranderen. Maar Chelmo, of Maj-
danek? Natuurlijk zullen mijn kinderen nog weten wie Hitler was, 
maar Himmler? Heydrich? Seyss-Inquart? Kinderen kennen Hitler, 
daarmee houdt het op. En hoe kennen ze Hitler? Als het vleesge-
worden kwaad, als het equivalent van Satan, een duistere kracht 
die niet van deze wereld is. (Ik ben niet de eerste die het verband 
legt tussen Hitler en Tolkiens Sauron.) Als een fictie.
Hoewel de Tweede Wereldoorlog al zeventig jaar afgelopen is, veran-
dert hij nog steeds van gedaante. Voor de generaties die na de mijne 
zijn gekomen en nog zullen komen, is de oorlog zelfs geen begrip 
meer, maar een symbool. We leven in een tijd waarin geschiedschrij-
ving en literatuur, middelen die de complexiteit van de werkelijk-
heid eerder benadrukken dan tenietdoen, minder belangrijk wor-
den. De uitholling is onafwendbaar. Tegelijk wordt de kracht van 
symbolen en symboolwoorden, vooral door de snelheid en het be-
reik van het internet, steeds groter. Het is niet voor niets dat er een 
bekende internetwet bestaat die stelt dat als een onlinediscussie 
maar lang genoeg voortduurt, een van de deelnemers geheid een 
keer een vergelijking met de nazi’s of Hitler trekt. In quasiweten-
schappelijke termen: de probabiliteit ervan ligt nabij de honderd 
procent. En uiteraard gebeurt het niet alleen online, maar ook op de 
televisie, in kranten en weekbladen. Wanneer men in Griekenland 
de straat op gaat, is het met kartonnen borden waarop staat: 
 ‘Merkel is Hitler!’ De Tweede Wereldoorlog als drogreden, als reto-
risch middel, als ultieme symbolische verwensing. 
Deze gedaanteverandering gaat gepaard met pijn, de pijn van ver-
lies. De Shoah is niemands alleenrecht meer. Maar verdriet en trau-
ma zijn bepalende factoren in iemands identiteit: als getroffenen 
hun oorlog moeten delen met onbekenden, verliezen ze een deel 
van henzelf.
Zal de Shoah voortleven als allegorie, als waarschuwing, als schand-
vlek? Zullen we spreken over de periode waarin de menselijke aard 
zichzelf openbaarde als wreed en hongerziek, of over de periode 
waarin de menselijke aard vijf jaar lang werd verduisterd? Wezenlijke 
vragen, die geenszins minder relevant zijn dan vijftig of twintig jaar 
geleden. Het kind is volwassen geworden, het hoeft niet meer te 
schreeuwen. Het weet dat pas wanneer niemand meer over de Shoah 
spreekt of schrijft, deze zijn kracht – en zijn betekenis – zal verliezen. 

Hoewel de Tweede Wereldoorlog al 
zeventig jaar is afgelopen, verandert 
hij nog steeds van gedaante. 

HOLLANDSCHE SCHOUWBURG 1942, 1969, 2014.
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