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LESSEN UIT AUSCHWITZ: DE INZICHTEN VAN  
GUY CASSIERS (TONEELHUIS) EN CHRISTOPHE BUSCH (DOSSINKAZERNE)

‘Ik ben er een beetje bang voor, als ik eerlijk mag zijn,’ 
zegt Toneelhuis-regisseur Guy Cassiers. We staan 
onder het iconische bord ‘Arbeit macht frei’, boven de 
toegangspoort naar het vernietigingskamp Auschwitz. 
‘Dat mag ook,’ zegt Christophe Busch, directeur van de 
Mechelse Dossinkazerne, van waaruit 25.800 Joden uit 
België naar hier werden gedeporteerd. ‘Het is niet evident 
om op deze plek in de spiegel te kijken.’

Yves Desmet / Foto’s Jelle Vermeersch

‘ WIJ KUNNEN 
ALLEMAAL   
KAMPBEULEN 
WORDEN’
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Het is evenmin evident 
om een toneelbewerking 

van ‘De welwillenden’ te wil-
len maken, de vuistdikke ro-
man van Jonathan Litell die 
tien jaar terug wereldwijd be-
jubeld en verguisd werd. Een 
kleine duizend pagina’s lang 
neemt hoofdiguur Max Aue 
je in een monotone monoloog 
mee langs de onwaarschijnlij-
ke wreedheden van de Tweede 
Wereldoorlog. Haast emotie-
loos vertelt hij de ene gruwel 
na de andere, alsof die vanzelf-
sprekend zijn.
Christophe Busch «Voor his-
torici was het geen evidente 

roman, net omdat Litell een 
ictief personage alle moge-
lijke gebeurtenissen liet mee-
maken, en ze dus onmiddellijk 
de relex hadden: dat is histo-
risch onmogelijk, dus hoe kan 
die roman iets bijbrengen aan 
de waarheidsvinding rond de 
kampen?»
HUMO Littell zei dat hij 

nooit een verklaring voor de 

gruwel had gevonden: in de 

biografieën van de daders 

vond hij alleen een gruwelijk 

gebrek aan zelfinzicht, en 

een overvloed aan foute 

rechtvaardigingen.

Guy Cassiers «Dat is net de 

kracht van de roman: je komt 
binnen in de psyche van de da-
der. Duizend pagina’s lang zie 
je iemand stap voor stap zijn 
menselijkheid en moraliteit af-
leggen. Je blijt hopen dat hij 
uiteindelijk terug de mens zal 
worden die hij was, maar het 
gebeurt niet, omdat de spiraal 
waarin hij is afgedaald, hem 
zal opslokken. Dat is de vraag 
die me fascineert, en de reden 
waarom ik dit stuk wou doen: 
kunnen wij allemaal kampbeu-
len worden? Ik vrees ervoor.»
Busch «Het antwoord is sim-
pelweg: ja, maar voor zulk ge-
weld heb je meer nodig dan 
beulen alleen. Zo’n vernie-
tigingsmachine vereist ook 
schrijtafelmoordenaars, pro-
pagandisten, architecten, inge-
nieurs, machinisten, enz. Daar 
zie ik veel mensen onder de 
juiste invloed toe in staat. Dat 
is een redelijk recent inzicht. 
Decennialang hebben we in 
een soort ontkenning geleefd: 
de beulen van Auschwitz waren 
gestoorde kernpsychopaten 
die hun sadistische fantasieën 
mochten uitleven, gesteund 
door een duivelse messiasi-
guur, luisterend naar de naam 
Adolf  Hitler. Dat klopt niet, 
daar waren in Duitsland trou-
wens niet eens genoeg psy-
chopaten voor te vinden. Psy-
chopaten zijn ook veel te veel 
op zichzelf betrokken, die zijn 
niet in staat zich in een struc-
tuur in te schakelen. Maar door 
de mad or bad-theorie hoefde 
je niet te denken aan de ont-
wikkeling die voorheen brave 
burgers tot kampbeulen had 
gemaakt: ze werden plots hele-

maal anders dan wij, het waren 
duivels, een categorie waarmee 
we ons niet konden vergelijken. 
Maar helaas, nu leren we uit on-
derzoek dat ze net zoals wij wa-
ren: gewone mensen, niet be-
ter, niet slechter. Maar in hun 
situatie waren ze in staat tot het 
ondenkbare.»
Cassiers «Dat zie je ook nu 
weer. Syriëstrijders die hoofden 
ahakken, moeten wel waan-
zinnigen zijn, anders kun je zo’n 
wreedheid toch niet verklaren.»
Busch «Terwijl identiek dezelf-
de processen spelen. De pro-
ielen van de nazikampbeul, de 
Rwandese massamoordenaar 
en de IS-strijder vertonen meer 
gelijkenissen dan verschillen.»

NETJES OPGELOST

De barakken van Auschwitz 
ogen troosteloos. Groepen 
toeristen en scholieren – het 
kamp ontvangt jaarlijks meer 
dan anderhalf miljoen bezoe-
kers – doen de geijkte toer, en 
worden plots heel stil wanneer 
ze in één van de barakken de 
tonnen menselijk haar zien, de 
tienduizenden schoenen en de 
kofers, stille getuigen die de 
geallieerden aantrofen bij de 
bevrijding van het kamp.
Cassiers «Om één of andere re-
den komt dat bij mij nog harder 
binnen dan de iconische foto’s 
met de stapels uitgemergelde 
lijken die we allemaal kennen. 
Die berg van tienduizenden 
schoenen, met de kinder-
schoentjes erbovenop, zegt 
nog meer over de mensen die 
hier uiteindelijk ontmenselijkt 
werden.»

Guy Cassiers 

(links) en 

Christophe 

Busch in 

Auschwitz: op 

zoek naar de 

psyche van de 

daders.
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Busch «Eén van de mechanis-
men waarmee daders zich ver-
antwoorden, was net die ont-
menselijking. Ze schoren het 
haar af, tatoeëerden nummers 
op de armen, lieten de mensen 
in vodden rondlopen en hon-
gerden ze uit. En wanneer ze na 
een tijd als geraamten met een 
holle blik door het kamp schui-
felden, was dat voor de daders 
het ultieme bewijs dat ze in-
derdaad een inferieur ras wa-
ren waar je niets mee kon aan-
vangen, en dat ze dus evengoed 
vernietigd konden worden. Die 
redenering haalt kampcom-
mandant Rudolf Höss leter-
lijk aan in een gesprek met zijn 
schoonbroer, die op bezoek 
kwam en van gedachten wis-
selden over het kampgebeuren. 
De ontmenselijking van de an-
dere is één van de krachtigste 
motoren die tot genocide kun-
nen leiden.»
HUMO Littell heeft altijd 
geweigerd de filmrechten 
van ‘De welwillenden’ te 
verkopen, omdat hij zijn 
boek onverfilmbaar vond 
en vreesde dat men alleen 

de gruwel zou laten zien.
Cassiers «Toen we hem de 
toelating voor onze toneelbe-
werking vroegen, zei hij dat hij 
zich nergens mee wilde moei-
en. Maar hij vroeg wel om het 
niet expliciet te maken: geen 
hakenkruisen, geen histori-
sche uniformen. Omdat die 
symboliek net de essentie zou 
kunnen verbergen: dat er sys-
temen en processen zijn die 
dat veroorzaken. Je kunt het 
niet zomaar toeschrijven aan 
een uniek regime en een unie-
ke dictator in een unieke tijd.»
Busch «We hebben nog steeds 
de neiging overmatig veel 
aandacht te besteden aan in-
dividuele eigenschappen, die 
het gedrag van een persoon 
zouden moeten verklaren, en 
we onderschaten stelselma-
tig het belang van groepsden-
ken en groepsdruk.»
Cassiers «Eén van de eerste 
dingen die we onderschat-
ten, is het belang van taal. 
Het woord Endlösung lijkt op 
zich een neutrale term te zijn. 
Wie kan er nu iets hebben te-
gen een eindoplossing voor 

een probleem? Tot je achteraf 
te weten komt wat dat woord 
versluierde: het op industriële 
schaal afslachten van miljoe-
nen mensen. Een aantal dat 
niet te bevaten valt, het on-
voorstelbare, afgedekt door 
een term die technisch en neu-
traal lijkt. Omgekeerd kunnen 
woorden om de andere te om-
schrijven net een klimaat creë-
ren waarin een andere behan-
deling te verantwoorden lijkt. 
Europa wordt vandaag over-
spoeld door vluchtelingen, 
zegt men. Het beeld van een 
tsunami is dan niet veraf, ter-
wijl het over al bij al beheers-
bare aantallen gaat. De Britse 
premier David Cameron sprak 
van een zwerm vluchtelingen, 
de Hongaarse eerste minister 
Viktor Orbán zei dat zijn land 
door vluchtelingen wordt bele-
gerd. Het taalgebruik crimina-
liseert mensen die alleen maar 
op de vlucht zijn voor oorlogs-
geweld.»
Busch «De Joodse kwestie 
was in veel opzichten óók een 
vluchtelingenprobleem. Nogal 
wat Europese landen vonden 
het erg wat er met de Joden 
in Duitsland gebeurde, maar 
ze weigerden wel om hen op 
te nemen. Er is het beroemde 
verhaal van de SS St. Louis, een 
schip met negenhonderd Joden 
dat vanuit Hamburg vertrok en 
wekenlang heen en weer voer 
tussen de Cubaanse en de 
Amerikaanse kust. De vluch-
telingen mochten nergens aan 
wal en moesten onverrichter 
zake naar Europa terugkeren. 
Na veel moeite mochten de op-
varenden ontschepen in Ant-

werpen. Enkele Europese lan-
den namen ze op, waardoor 
sommigen na een tijd weer in 
handen van de nazi’s vielen. Die 
konden dan zeggen: ‘Jullie heb-
ben veel kritiek op onze Joden-
politiek, maar jullie willen zelf 
geen Joodse vluchtelingen op-
nemen, dus jullie geven ons ei-
genlijk gelijk.’»
HUMO Het moment is geko-
men om te waar schuwen 
voor de wet van Godwin: de 
eerste die naar Hitler ver-
wijst, verliest de discussie.
Busch «Dat is een makkelijke 
kreet om een discussie te ver-
mijden, of om parallellen niet te 
willen zien. Maar de tien stap-
pen die naar de genocide van 
Auschwitz en andere hebben 
geleid, beginnen met stappen 
die vrij onschuldig zijn. Eerst 
heb je de classiicatie. Kijk naar 
je eigen identiteitskaart: als er 
bovenaan links ‘België’ staat, 
dan ben je een Vlaming; staat 
er ‘Belgique’, dan ben je Frans-
talig. Het is een Belgische iden-
titeitskaart, maar ze klasseert 
je volgens taal, zonder dat je 
je daarvan bewust bent. Niets 
mis mee, net zoals er niets mis 
was met het idee van de Belgi-
sche kolonisatoren om destijds 
in Rwanda op de identiteits-
kaarten te vermelden dat de 
burgers Hutu, Tutsi of pygmee 
waren. Dat is op zich onschul-
dig, maar de Rwandese geno-
cide had zonder die classiicatie 
nooit zo doeltrefend georga-
niseerd kunnen worden.»
HUMO Maar ook dan ben je 
nog mijlenver weg van dit 
kamp.
Busch «Zeker. Ook de tweede 

‘ In enkele weken tijd was die 
Belgische dokter overtuigd 
van het nut van Auschwitz, 
net zoals je vandaag ziet hoe 
Syriëstrijders snel kunnen 
radicaliseren’

‘Jonathan 
Littell (foto) 
vroeg ons om 
geen haken-
kruisen of 
historische 
uniformen te 
gebruiken in 
de voorstel-
ling.’

Guy Casiers, Christophe Busch en HUMO-journalist Yves Desmet:

Lessen uit Auschwitz
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stap is onschuldig: symbolise-

ren. Fans van een voetbalclub 

dragen ier een clubshirt, de 

SS’ers droegen met trots hun 

insignes. Maar symboliseren 

kan evengoed een opgedron-

gen Jodenster zijn, eerst op je 

paspoort, dan op je jas. Als stap 

drie en vier komen discriminatie 

en ontmenselijking. Radio Mil-

le Collines had het over kakker-

lakken die uitgeroeid moesten 

worden, de nazi’s spraken van 

raten en Untermenschen.»

Cassiers «Daar zie je opnieuw 

de kracht van taal, om de weg 

voor te bereiden naar daden 

die eerst ondenkbaar en uit-

eindelijk normaal gevonden 

worden.»

Busch «Het is een langzame en 

cumulatieve radicalisering van 

een samenleving. De ontwik-

keling van een eigen moraliteit 

ook, los van de andere.»

Cassiers «Wat me intrigeert, 

is dat ze nooit die interne con-

tradictie zagen: ze beschouw-

den zichzelf als een superieur 

ras, begitigd met veel hogere 

waarden als eer, trouw, noem 

maar op. Maar desondanks 

konden ze ethisch tot de diep-

ste ondergrond afdalen.»

Busch «Zo zagen zij het niet. 

Ze beschouwden zichzelf als 

ethisch superieur. Als professi-

onals die hun job zo goed mo-

gelijk wilden doen, met strenge 

regels, normen en waarden. Er 

zijn kampverordeningen terug-

gevonden waarin commandant 

Höss verbiedt om in het wilde 

weg te schieten, of gebiedt 

om alles schoon te houden. Er 

moest orde zijn, en gehoor-

zaamheid, net om te tonen dat 

ze absoluut geen barbaren zijn. 

Maar die normen en waarden 

gelden alleen voor de in-groep, 

niet voor het te vernietigen ob-

ject buiten die groep.»

Cassiers «Maar het is toch on-

voorstelbaar dat iedereen in die 

logica meeging, dat er haast 

geen uitzonderingen waren? 

Dan ben je wel erg de individue-

le verantwoordelijkheid aan het 

minimaliseren. Het lijkt wel als-

of het een lotsbestemming is, 

alsof je niet nee kunt zeggen.»

Busch «Je mag niet vergeten 

dat het gebeurde via een gelei-

delijke initiatie. Zo was er een 

Belgische nazi-arts in Ausch-

witz die niet wilde meedoen 

met de selectie van de gevan-

genen, en die onder het bevel 

van dokter Mengele werd ge-

plaatst. Die onderhield hem 

over de rassenleer en de groot-

heid van das Reich, en legde uit 

hoe belangrijk dit werk daarbij 

was. In enkele weken tijd was 

die Belgische dokter overtuigd, 

ongeveer zoals je vandaag ziet 

hoe Syriëstrijders in een paar 

weken kunnen  radicaliseren.»

ECHTE VAKLUI

Eén van de gruwelijkste barak-

ken in Auschwitz I is Block 11 of 

de gevangenis. Cellen van een 

vierkante meter groot, waarin 

vier gevangenen dagen na el-

kaar rechtopstaand moesten 

doorbrengen. Folterwerktui-

gen, waar gevangenen zo aan 

werden opgehangen, dat hun 

armen uit de kom sprongen. In 

de barak ernaast voerde Men-

gele zijn experimenten uit.

Cassiers «Ik kan nog proberen 

te begrijpen dat mensen in een 

organisatie van massavernieti-

ging meedraaien, gedwongen 

door hun functie en de groeps-

druk, maar waarom die extre-

me gruweldaden? Zit daar geen 

extra element van sadisme in?»

Busch «Niet noodzakelijk. Je 

switcht niet onmiddellijk van 

wit naar zwart, je wordt stapje 

na stapje verder geduwd. Eerst 

kijk je toe hoe een bepaalde fol-

tertechniek werkt, daarna pro-

beer je het zelf eens, en nog la-

ter doe je het met meer en meer 

vakkennis: je voelt je geen sa-

dist, maar wel een expert in 

ondervragingstechnieken. Dat 

mechanisme speelde overal. 

De bouwers van de ovens in 

de crematoria maakten er een 

erezaak van zo snel mogelijk 

veel lichamen te kunnen ver-

branden: dat was hun brevet 

van vakmanschap, ze voelden 

dat absoluut niet aan als me-

deplichtigheid aan genocide.»

Cassiers «Maar er zijn toch 

geen rationele redenen voor 

dat extreme geweld?»

Busch «Toch wel. Je kunt het 

vergelijken met de veren van de 

pauw. Evolutionair gezien 

lijkt een pauwenstaart 

redelijk dom: het kost 

enorm veel energie om 

mee te slepen en je loopt in het 

oog van al je vijanden. Maar er 

is wel degelijk een evolutionair 

voordeel: de vrouwtjes zien die 

staart als een eerlijk signaal van 

status en macht. Op dezelfde 

wijze staat de meest meedo-

genloze beul bovenaan in de 

pikorde: hij durt dingen die an-

deren doen twijfelen.  Extreme 

dingen, die de getuigen nooit 

zullen vergeten, en die uitno-

digen tot wraak. Alleen de heel 

moedigen durven wraak uit te 

lokken, toch? 

 »Geweld dat op het eerste 

gezicht niet functioneel is, kan 

wel degelijk heel functioneel 

zijn. De onthoofdingen door IS 

kunnen enkel door zieke gees-

ten gepleegd worden, zeggen 

onze media. Nee, hoor, het zijn 

net de elite-elementen die dat 

doen. Ze maken genadeloos de 

eigen ideologie superieur door 

hun tegenstanders in Guantá-

namo-pakjes te steken, de mid-

denvinger op te steken naar de 

‘ Kampcommandant Rudolf Höss 
wordt als het vleesgeworden 
kwaad neergezet, maar hij 
had de vaardigheden van een 
top-CEO, niet die van een 
kernpsychopaat’

Commandant 
Höss (rechts) 
met kamp-
dokter Men-
gele: ‘Hij was 
geen gek, wel 
een uitste-
kende CEO 
van een in-
dustrieel ver-
nietigings-
complex.’

‘Het kamp is niet toevallig hier gebouwd: de hele streek was voor de oorlog al behoorlijk antisemitisch.’
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‘ Het is voor velen een raadsel hoe 
de beulen na een dag gaskamers 
naar Bach en Wagner konden 
luisteren, maar kunst diende als 
teken van superioriteit’

Lessen uit Auschwitz

bewaarde kampen omvat, de 
afgebakende Unesco-zone, en 
dat maakt het ook makkelijk 
om vol te houden dat het een 
Duitse enclave was, waar de 
plaatselijke bevolking weinig 
van af wist. De realiteit is dat je 
er onmogelijk naast kon kijken, 
omdat de hele streek bezaaid 
is met bewijzen van kampen 
en dwangarbeid. En omdat de 
helt van de bevolking van het 
stadje Oświęcim, net naast het 
kamp, Joods was en in korte tijd 
is verdwenen. Het klopt hoor: 
het kamp werd gerund door na-
zi’s en collaborateurs. Maar er 
was ook een reden waarom ze 
deze afgelegen streek gekozen 
hebben: de bevolking was hier 
al voor de oorlog behoorlijk an-
tisemitisch.»
 Langs een achterpoortje 
komen we bij de Kommanda-
tur, waar Höss met zijn gezin 
en zijn oicieren en hun gezin 
verbleven. Net achter het huis 
stroomt de Sola, waarin de kin-
deren konden zwemmen. In de 
tuin stonden zeldzame Japan-
se kerselaars, en de geur van de 
bloesems verdoezelde de stank 
van het geen honderd meter 
verder achter een muurtje ver-
stopte crematorium.
Cassiers «Ze woonden echt op 
hun werk, ze hadden er geen 
enkele schaamte over.»
Busch «Auschwitz was zeker 
geen Siberië voor de nazi’s die 
hierheen gestuurd werden: de 
top van het Derde Rijk zat hier. 
De Duitse steden werden ge-
bombardeerd en aan het 
oostfront moest je vechten 
in de loopgraven, maar hier 
zat je veilig, met alle moge-
lijke luxe. Even verderop was 
er een grote evenementenhal, 
de SS-Küche, waar toneel- en 
ilmvoorstellingen, lezingen 
en concerten werden geor-
ganiseerd.»
Cassiers «Het is voor velen 
een raadsel hoe de beulen 
na een dag in de gaskamers 
probleemloos naar Bach en 
Wagner  konden luisteren, 
maar ik begin het te begrijpen. 
Kunst als teken van superiori-
teit, de kromme redenering 
dat we onmogelijk barbaren 
kunnen zijn wanneer we die 
muziek kunnen appreciëren.»

Busch «Er is tien jaar geleden 
een fotoalbum opgedoken met 
kiekjes van de adjudant van 
de kampcommandant, Karl- 

Friedrich Höcker. Daar staan 
onwaarschijnlijke foto’s in, 
genomen aan het stuwmeer 
van de Sola-rivier, waar je de 
uitgelaten sfeer van een be-
drijfsfeestje ziet: dansende en 
lachende mensen, een accor-
deon, iedereen blijgezind, een 
echt teambuildingmoment. We 
weten inmiddels ook wanneer 
die foto’s genomen zijn: op 15 
juli 1944, een haljaar voor de 
bevrijding van het kamp. Ze 
werden die dag onderschei-
den met een ereteken, want 
ze waren erin geslaagd om in 
slechts twee maanden tijd liefst 
320.000 Hongaarse Joden te 
vergassen en te verbranden. 
Dat moest passend gevierd 
worden, het bewees dat ze 
steeds beter en professioneler 
bezig waren. Terwijl ze toen al 
hadden kunnen weten dat de 

VS, de grote vijand, en te tonen 
dat de andere niet langer een 
mens is.»
Cassiers «Het appelleert ook 
aan één van de meest primai-
re emoties: het opwekken van 
angst, en het theatraliseren er-
van. Net zoals een aantal be-
leidsmakers bij ons liever op 
angst inspelen dan met oplos-
singen aan te komen. Allemaal 
angstregisseurs. (Stil) Ze doen 
het verdorie beter dan ikzelf.»
HUMO Waren er echt geen 

Duitsers in Auschwitz die 

het er lastig mee hadden?

Busch «Slechts een zeer klei-
ne minderheid. Ongeveer een 
derde ging probleemloos vér-
der dan wat van hen verlangd 
werd. De overgrote meerder-
heid luisterde gehoorzaam en 
voerde uit, slechts een kleine 
groep had klachten: er zijn ge-
vallen beschreven van burn-
out, alcoholverslaving en 
postraumatische stress, ze-
ker bij de teams die de execu-
ties moesten uitvoeren. Daar 
was ook begrip voor: in de ki-
lometers kamparchieven is er 
niet één zware straf terug te 
vinden voor soldaten die wei-
gerden te executeren, of die 
het niet meer konden. Ze kre-
gen verlof of werden overge-
plaatst. Promotie mochten ze 
wel vergeten, maar ze werden 
niet of nauwelijks gestrat.
 »De ontwikkeling van het 
 Zyklon B-gas is daar een 
rechtstreeks gevolg van. Om-
dat het neerschieten te trau-
matisch was voor de soldaten, 
was men met dat blauwzuur-
gas gaan experimenteren in de 
gevangenis, en toen ze de juis-
te concentratie hadden gevon-
den, bleek dat enorm eiciënt. 
Ook dat tekende hun organi-
satie: die was heel top-down, 
maar een ‘goed’ idee als het ge-

bruik van het Zyklon B-gas dat 
op een lager echelon bedacht 
werd, werd graag opgepikt. 
Kampcommandant Rudolf 
Höss wordt bij voorkeur als het 
vleesgeworden kwaad neer-
gezet, maar hij was geen gek, 
veeleer een uitstekende CEO 
van een industrieel vernieti-
gingscomplex. Het vernietigen 
van honderdduizenden gevan-
genen organiseren, duizenden 
personeelsleden tevreden hou-
den, input van onderaan stimu-
leren: het zijn allemaal vaardig-
heden van een top-CEO, niet 
die van een kernpsychopaat.»

BEDRIJFSFEESTJE 
VAN DE DOOD

Christophe Busch geet ons een 
rondleiding in het achterland 
van Auschwitz, waar toeristen 
nooit komen: de industriële 
complexen van chemiereus IG 
Farben – minstens vier keer de 
oppervlakte van Auschwitz zelf 
– die tot vandaag hun rook uit-
braken, en waar honderddui-
zenden dwangarbeiders muni-
tie en rubber fabriceerden tot 
ze van ontbering omkwamen. 
Telkens als we proberen onze 
auto te parkeren, jaagt een vei-
ligheidsagent ons weg van de 
gesloten slagbomen. Overal 
in de streek zie je rijen en rijen 
betonnen garageboxen. Geen 
herinneringen aan de commu-
nistische tijd, zoals de huidige 
generatie Polen beweert, maar 
gerecycleerde noodverblijven 
van de toenmalige dwangar-
beiders. In het hele arrondis-
sement bots je op de iconische 
kamppalen, overblijfselen van 
barakken, militaire garages en 
magazijnen, aardappeldepots, 
fabrieksruïnes.
Busch «Veel mensen denken 
dat Auschwitz alleen de twee 



8 MAART 2016 HUMO / 153 

oorlog verloren was. Maar tot 

op het einde zijn ze doorge-

gaan met uitbreiden en bou-

wen: een paar weken voor de 

bevrijding van het kamp, toen 

ze de Russische kanonnen al 

konden horen, hebben ze nog 

een ziekenhuis ingehuldigd.»

Cassiers «Die foto’s zijn nog 

choquerender dan de lijken-

stapels, net omdat ze volle-

dig amoreel zijn: je ziet men-

sen die blij zijn dat ze anderen 

vernietigd hebben en niet het 

minste schuldinzicht tonen – 

integendeel.»

Busch «Een mechanisme dat 

enorm hielp, was de compar-

timentering van de gruwel. 

Adolf Eichmann pleite op zijn 

proces dat hij nooit iemand 

had gedood, hij had gewoon 

één en ander georganiseerd 

en documenten bijgehouden 

in opbergmappen. De SS-se-

cretaresses deden niets meer 

dan telexberichten afscheu-

ren en doorgeven, de dokters 

niets anders dan gezonde 

mensen van zieke scheiden, 

de kapo’s niets anders dan 

transporten begeleiden. Het 

Zyklon B werd uiteindelijk in 

de gaskamers gegooid door 

Sonderkommandos, samen-

gesteld uit dwangarbeiders, 

die zelf om de paar maanden 

uitgeroeid werden. Dat maak-

te het achteraf ook zo moei-

lijk om daders te veroordelen 

en strafen te bepalen. Men-

sen die niemand eigenhandig 

hadden gedood, droegen vaak 

een grotere verantwoorde-

lijkheid, omdat ze technieken 

hadden bedacht die anderen 

toelieten massaal te doden. 

Maar ons strafrecht is geba-

seerd op individuele bestraf-

ing en verantwoordelijkheid, 

het is niet ontworpen om een 

systeem te veroordelen. Zo 

zijn vele Schreibtischtäter (in-

tellectuele moordenaars, red.) 

er met relatief zachte strafen 

van afgekomen.»

Cassiers «Net als veel econo-

mische collaborateurs. IG Far-

ben en Volkswagen hebben 

de SS gráág betaald voor de 

dwangarbeiders, Hugo Boss 

heet hun uniformen ontwor-

pen…»

Busch «Juist, maar hoe kon 

je als Duits bedrijf anders de 

oorlog overleven? Alleen maar 

door in de logica van het sys-

teem te stappen. Vergeet niet 

dat hier een hele samenleving 

was afgegleden naar het ex-

tremisme.»

HUMO Er is maar één kleine 
opstand geweest in Ausch-
witz. Hoe verklaar je dat 
mensen die niets te verlie-
zen hadden, toch gelaten 
hun lot ondergingen?
Busch «Er bestaat niet alleen 

een daderlogica, maar ook 

een slachtoferlogica. Haast 

niemand was in een fysie-

ke conditie om even wat te 

ondernemen, en zelfs als je 

vlucht lukte, wat dan? Kilome-

ters in de omtrek waren er al-

leen onherbergzame bossen. 

Velen gooiden zich tegen de 

elektrische draad en pleegden 

zo zelfmoord. Sommigen heb-

ben het overleefd door mee te 

werken, maar meestal was het 

gewoon geluk. Natan Ramet, 

stichter van het Joods Muse-

um van Deportatie en Verzet 

in de Dossinkazerne, had bij 

de soepbedeling enkele ke-

ren opnieuw aangeschoven, 

zodat hij twee porties wate-

rige soep kreeg. Een andere 

gevangene die net hetzelfde 

deed, werd betrapt en neerge-

schoten. Geluk en het toeval 

niet betrapt te worden beslis-

te soms over leven en dood. 

Maar opvallend: op onze her-

denkingen zag je al die 80-ja-

rige overlevenden een uur 

stokstijf in het gelid staan, ter-

wijl jonge soldaten het moeilijk 

kregen: die overlevers moeten 

echt beren met een ijzersterk 

gestel geweest zijn.»

‘De kampbewakers waren geen gestoorde psychopaten die hun fantasieën mochten uitleven in naam van Hitler, maar gewone mensen.’
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IN DE HEL STAREN

We zijn op het perron van Bir-
kenau beland, wereldberoemd 
sinds Steven Spielbergs met 
zeven Oscars bekroonde ilm 
‘Schindler’s List’. Daar werd 
bepaald wie meteen naar de 
gaskamers moest en wie voor 
dwangarbeid in aanmerking 
kwam. De treinsporen naar de 
dood lijken te klein voor al die 
transporten, en dat is ook zo. 
De meeste transporten kwa-
men aan op de Judenram-
pe, een groter rangeerstation 
even buiten het kamp dat tot 
voor kort redelijk moedwillig 
vergeten werd in Polen – dan 
kon je blijven volhouden dat de 
stoeten van Joden alleen maar 
in het kamp te zien waren ge-
weest.
Cassiers «Het is de leegte, de 
enormiteit van wat al verdwe-
nen is, die dit nog indrukwek-
kender maakt dan alle barak-
ken van Auschwitz I, waar ook 
veel politieke gevangenen za-
ten (Auschwitz was het basis-
kamp, Auschwitz II-Birkenau 
het vernietigingskamp, red.). 
Dit is echt de plek waar de 
dood een massa-artikel is ge-
weest, waar hoofdiguur Max 
Aue zonder verpinken in de 
hel staart. Meer dan een mil-
joen doden: hoe kan iemand 

dat bevaten? Het is zo gru-
welijk dat ik best begrijp dat 
de meest natuurlijke reactie is 
om weg te kijken, en te ont-
kennen dat ook wij tot zoiets 
in staat zouden kunnen zijn 
als de omstandigheden het 
mogelijk maken – de verha-
len, de symbolen en de leiders. 
In Rwanda is het opnieuw ge-
beurd, in Srebrenica, in Syrië. 
Vanwaar die zekerheid dat het 
nooit meer bij ons zou kunnen 
gebeuren? Zijn we in de be-
handeling van de vluchtelin-
gen al niet een stapje in de 
richting van ontmenselijking 
aan het gaan, de fase vóór de 
vervolging?»
Busch «Mensen zullen dat 
ontkennen, omdat het de 
laatste boodschap is die ze 
willen horen. Bij het Milgram-
experiment, waarin een meer-
derheid van de testpersonen 
probleemloos bereid bleek 
zeer pijnlijke elektroshocks 
toe te dienen, beschreef de 
prof de resultaten aan twee 
groepen studenten die niet 
aan de test hadden meege-
daan. Aan de ene groep ver-
telde hij dat 65 procent van de 
testpersonen bereid was een 
dodelijke shock te geven, wat 
ook klopte. De andere groep 
vertelde hij dat het slechts 
10 procent was. In de eerste 

groep scoorde hij bar slecht 
op geloofwaardigheid, in de 
tweede heel hoog. We wíllen 
gewoon niet weten dat we 
met niet eens zoveel moeite 
blindelings een autoriteit vol-
gen, en vervolgens niet eens 
zozeer immoreel, maar eerder 
amoreel worden.»

STAAT VAN BELEG

Ook in de vrouwenbarakken 
van Birkenau staan de slaap-
britsen drie etages hoog. Er 
werd strijd gevoerd om in de 
bovenste te kunnen liggen, 
zodat de lichaamssappen niet 
op jou terechtkwamen wan-
neer iemand stierf of dysen-
terie had. Dit was het rijk van 
Irma Grese, een uiterst wrede 
kampbewaakster, die bij zwan-
gere vrouwen de benen dicht-
bond, zodat moeder en kind bij 
de bevalling stierven. Ze stond 
model voor ‘Ilsa, de wolvin van 
de SS’, een serie pornoilms uit 
de jaren 70. Irma Grese, nog 
maar 22 jaar oud, besloot haar 
laatste brief voor ze door de ge-

allieerden werd geëxecuteerd 
met de woorden: ‘Mijn lot mag 
dan in de handen van de rech-
ter liggen, mijn eer is dat niet.’
Cassiers «Die negatie is alom-
tegenwoordig: op de proces-
sen, in de denkwereld van Max 
Aue. In het ‘Wir haben es nicht 
gewusst’ van de Duitse bevol-
king achteraf. Steeds opnieuw 
de ontkenning als inale fase 
van de genocide. Steeds op-
nieuw die bliksemsnelle radi-
calisering van jongeren, hier 
van een vrouw. Ook dat is 
een parallel: zowel het nazis-
me, Mussolini als IS beleden 
en belijden een cultus van de 
jeugd, de nieuwe generatie die 
het verleden en de problemen 
onmiddellijk en drastisch zou 
wegvagen.»
HUMO Je maakt de 

afgelopen jaren steeds 

meer stukken die te maken 

hebben met macht en 

machtsmisbruik, met het 

uiteenvallen en omslaan 

van samenlevingen.

Cassiers «Dat deed ik vroeger 
niet. Ik stam uit een generatie 

‘ De Joodse kwestie was in veel 
opzichten óók een vluchtelingen-
probleem. Veel Europese landen 
weigerden Joden op te nemen’

Uit het fotoalbum van SS-oicier Höcker (centraal): het 
kamppersoneel bouwt een feestje omdat ze in twee maanden 
tijd 320.000 Hongaarse Joden hebben omgebracht.

Kofers van Holocaustslachtofers. Foto’s van vermoorde Joodse echtparen.

Lessen uit Auschwitz
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theatermakers die het als zijn 
eerste plicht beschouwde om 
de oude vormen van de klas
sieke repertoiregezelschap
pen ter discussie te stellen. In 
de acht jaar dat ik in Roter
dam werkte, heb ik veel mooie 
stukken gemaakt, maar wel 
stukken die ik overal ter we
reld had kunnen maken. Wat 
er ondertussen in Roterdam 
gebeurde – de opkomst van 
Pim Fortuyn, de moord, hoe 
die stad en de samenleving 
kantelden – had ik helemaal 
niet zien aankomen. Dat fas
cineert me mateloos, tot van
daag, hoe dat in zijn werk is 
gegaan, welke mechanismen 
daaraan ten grondslag liggen, 
waarom een samenleving 
plots een heel andere richting 
uitstapt. Een fascinatie voor 
het verwerven van macht, en 
wat je daarmee kunt doen.»
HUMO Uw versie van ‘De 
welwillenden’ duurt iets 
meer dan drie uur: in een 
samenleving waar alles in 
140 tekens gezegd moet 
worden, is dat bijna een 
provocatie.
Cassiers «Dat moet dan 
maar, zeker? (lacht) Waar an
ders dan in het theater kun je 
nog zo’n focus leggen? ‘Ga zit
ten, schakel uw gsm uit, en ik 
neem u nu mee, samen met 
deze hele groep, in een ver
haal dat u iets vertelt, inzich
ten geet, emoties oproept.’ 
Het lukt niet elke dag, maar 
soms hoor je hoe een zaal bij
na simultaan gaat ademhalen, 
een eenheid wordt die woord 
voor woord meebeleet. Dat 
zijn de momenten waar je het 
voor blijt doen.»

HUMO In het besef dat je 
meestal voor de eigen kerk 
bezig bent, de mensen die 
al overtuigd zijn?
Cassiers «Zelfs als dat zo zou 
zijn, hebben die mensen nog 
steeds het recht om verha
len en argumenten aangereikt 
te krijgen om hun positie be
ter te kunnen verdedigen. Ik 
heb ooit een monoloog met 
 Viviane De Muynck gemaakt 
op basis van ‘Time’s Arrow’ van 
 Martin Amis: het verhaal van 
een kamp arts, maar achter
stevoren verteld. Zij opent haar 
ogen op haar sterbed, staat op, 
gaat terug naar haar praktijk, 
reist naar Europa, wordt kamp
arts in Auschwitz, zet mensen 
opnieuw in elkaar, geneest ze, 
creëert met gebruik van gaska
mers een heel nieuw volk dat 
de wereld wordt ingestuurd.»
HUMO Kun je dingen 
omdraaien? Nazi’s 
denazificeren, IS-strijders 
deradicaliseren?
Busch «Het is moeilijk, vaak 
onmogelijk, maar soms lukt 
het. Het gebeurt dat er een 
trigger is, die iemand tot een 
beter inzicht doet komen. Ie
mand voor de loop van je ge
weer krijgen die sprekend op 
een jongere broer of zus lijkt, 
bijvoorbeeld. Dan wordt de 
spiraal doorbroken en neemt 
de ratio het over van de in
doctrinatie. Daarom vind ik 
dat we niet goed bezig zijn 
met de manier waarop we 
terugkerende Syriëstrijders 
aanpakken. Daar zijn gas
ten bij die gaan vechten, ze
ker, maar anderen wilden 
gewoon humanitaire hulp 
bieden. We moeten niet naïef 

zijn en alle verhalen voor waar 
aannemen, maar evenmin is 
het een goed idee om al die 
jongeren met een enkelband 
vast te zeten. Iemand die het 
heet meegemaakt en eruit is 
gestapt, is als getuige duizend 
keer geloofwaardiger dan een 
psycholoog die je probeert uit 
te leggen hoe de mechanis
men werken.»
Cassiers «Ook dat is univer
seel. Mijn vader (acteur en re
gisseur Jef Cassiers, red.) had 
een zwaar alcoholprobleem, 
waarvoor hij zich uiteindelijk 
liet opnemen. Hij raakte er
van af, en de laatste jaren van 
zijn leven heet hij getuigd en 
veel anderen geholpen om er 
net als hij mee te breken. Dat 
hij een voorbeeld was gewor
den, sterkte hem ook om niet 
te hervallen.»
HUMO Wat maakt u 
vandaag ongerust?
Busch «De manier waarop we 
op terreur reageren. Amerika, 
dat na 9/11 de Patriot Act uit
vaardigt en een aantal van zijn 
kernwaarden opschort – tot 
vandaag. Frankrijk, bakermat 
van de verlichting, dat na Pa
rijs de staat van beleg akon
digt en dat blijt volhouden. 

Hoe figuren in de publieke 
opinie steeds radicalere idee
en beginnen te pushen, van de 
weeromstuit een spiegelra
dicalisme aan de andere kant 
van het spectrum oproepen, 
en niet meer tegengesproken 
worden door het centrum, 
dat wanhopig en vruchteloos 
probeert een brug te vormen 
tussen die extremen. Waar 
zit de kracht die de dagelijkse 
angstcultuur kan overstijgen? 
Ik vind het wel fantastisch dat 
politiechef Catherine De Bol-

le, commissarisgeneraal van 
de federale politie, haar oi
cieren naar de Dossinkazerne 
stuurt om ze te leren hoe die 
mechanismen werken.»
HUMO Maar een dag later 
stuurt men die agenten 
wel naar de Franse grens 
om vluchtelingen tegen te 
houden, tegen het verdrag 
van Schengen in.
Busch «Ja, maar ze zullen ten
minste nadenken over wat 
ze daar doen. Ze zullen dis
cussiëren, de vluchtelingen 
waarschijnlijk op een andere 
manier benaderen en behan
delen. In wat ooit een zeer mi
litaire organisatie was, is dat 
toch al een stap vooruit.» 

‘ Zowel het nazisme als IS 
belijden een cultus van de 
jeugd, de nieuwe generatie die 
het verleden en de problemen 
drastisch zal wegvagen’

Speelgoed en kledij van omgebrachte Joodse kinderen. Een vitrine toont kunstledematen van vergaste Joden.

‘De welwil
lenden’, 
een copro
ductie van 
Toneelhuis en 
Toneelgroep 
Amsterdam, 
gaat in 
première op 
donderdag 
10 maart. 
Info: 
toneelhuis.be 
en kazerne
dossin.eu.


