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Tweede klas gymnastiekles, Riga, Letland, 1933
Slechts zeven van de 37 mensen op de foto overleefden de Holocaust.

Shoah. De Holocaust was een genocide zoals nog nooit eerder had plaatsvonden. Totaal en systematisch,
uitgevoerd door nazi-Duitsland en zijn collaborateurs, met als doel het Joodse volk uit te roeien. De belangrijkste
motivatie was de antisemitische racistische ideologie van de nazi’s. Tussen 1933 en 1941 voerde nazi-Duitsland
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van de Joodse bevolking. Dit beleid kreeg brede steun in Duitsland en in grote delen van bezet Europa. In 1941, na
de Duitse invasie van de Sovjet-Unie, begonnen de nazi’s en hun collaborateurs met de systematische uitroeiing
van de Joden. In 1945 waren bijna zes miljoen Joden vermoord.

Tweede klas gymnastiekles, Riga, Letland, 1933
Slechts zeven van de 37 mensen op de foto overleefden de Holocaust.
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The Joseph Yekutieli Maccabi Sports Archive, Kfar HaMaccabiah, Israel
The Joseph Yekutieli Maccabi Sports Archive, Kfar HaMaccabiah, Israel
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Hoe velen kijken er niet naar hem [Hitler] op als hun redder… naar hem …
de geleerden, de geestelijken, de arbeiders, de werklozen , die hij redt van
Hoe velen kijken er
naar hem en
[Hitler]
op als
redder… naar hem …
deniet
verdeeldheid
tot één
volkhun
maakt.
Louise Solmitz, Duitse lerares, 1932
de geleerden, de geestelijken, de arbeiders, de werklozen , die hij redt van
de verdeeldheid en tot één volk maakt.
Louise Solmitz, Duitse lerares, 1932

Adolf Hitler tussen zijn aanhangers, jaren dertig, Duitsland.
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De opkomst van het nazisme in Duitsland. In de nasleep van de Eerste
Wereldoorlog (1918-1914) bevond Europa zich in periode van ontwrichting op
het gebied van politiek, economie en sociale ontwikkeling. Allerlei ideologische
De opkomst van het nazisme in Duitsland. In de nasleep van de Eerste
bewegingen – zowel uit de rechtse als de linkse hoek – kwamen met radicale
Wereldoorlog (1918-1914) bevond Europa zich in periode van ontwrichting op
alternatieven voor de liberale waarden. Ze streefden naar volledige macht over
het gebied van politiek, economie en sociale ontwikkeling. Allerlei ideologische
volk en ras aan de ene kant, of over de klassen aan de andere kant. Tegelijkertijd
bewegingen – zowel uit de rechtse als de linkse hoek – kwamen met radicale
ondermijnde het ontstaan van etnische, nationale staten de positie van
alternatieven voor de liberale waarden. Ze streefden naar volledige macht over
volk en ras aan de ene kant, of over de klassen aan de andere kant. Tegelijkertijd
ondermijnde het ontstaan van etnische, nationale staten de positie van

Adolf Hitler tussen zijn aanhangers, jaren dertig, Duitsland.
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verschillende minderheden in Europa, in het bijzonder de Joden. Zij werden met
regelmaat beschuldigd van verraad en het in gevaar brengen van de natie. In
Duitsland versterkte deze ontwikkeling de nationaalsocialistische (nazi) partij
verschillende minderheden in Europa, in het bijzonder de Joden. Zij werden met
die langzaamaan sterker werd, onder leiding van Adolf Hitler. In 1933 komen de
regelmaat beschuldigd van verraad en het in gevaar brengen van de natie. In
nazi’s na democratische verkiezingen en met steun van de conservatieven aan
Duitsland versterkte deze ontwikkeling de nationaalsocialistische (nazi) partij
de macht. Ze zetten onmiddellijk een totalitaire, racistische en antisemitische
die langzaamaan sterker werd, onder leiding van Adolf Hitler. In 1933 komen de
revolutie in beweging.
nazi’s na democratische verkiezingen en met steun van de conservatieven aan
de macht. Ze zetten onmiddellijk een totalitaire, racistische en antisemitische
revolutie in beweging.

Mijn verloofde sneuvelde in 1914. Mijn broers Max en Julius Cohn vielen in 1916 en
1918. Mijn nog overgebleven broer Willy kwam blind terug… Alle drie ontvingen ze het
IJzeren Kruis voor hun diensten aan het land. Maar nu… worden pamfletten met “Joden,
Mijn verloofde sneuvelde in 1914. Mijn broers Max en Julius Cohn vielen in 1916 en
vertrek!” uitgedeeld op straat… Is opruiing tegen de Joden een daad van moed of van
1918. Mijn nog overgebleven broer Willy kwam blind terug… Alle drie ontvingen ze het
lafheid, wanneer Joden slechts één procent van de Duitse bevolking uitmaken?
IJzeren Kruis voor hun diensten aan het land. Maar nu… worden pamfletten met “Joden,
Brief van Frieda Friedmann aan president Paul von Hindenburg, Duitsland, februari 1933

vertrek!” uitgedeeld op straat… Is opruiing tegen de Joden een daad van moed of van
lafheid, wanneer Joden slechts één procent van de Duitse bevolking uitmaken?
Brief van Frieda Friedmann aan president Paul von Hindenburg, Duitsland, februari 1933

Poster van de Duits-Joodse Oorlogsveteranenbond (RjF), die benadrukt dat er
12.000 Joodse soldaten sneuvelden in de Eerste Wereldoorlog. Bedoeld om
tegenwicht te bieden aan de antisemitische propaganda die Joden neerzette
als dienstweigeraars.
Poster van de Duits-Joodse Oorlogsveteranenbond (RjF), die benadrukt dat er
12.000 Joodse soldaten sneuvelden in de Eerste Wereldoorlog. Bedoeld om
tegenwicht te bieden aan de antisemitische propaganda die Joden neerzette
als dienstweigeraars.
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Een menora voor Chanoeka voor het raam
van de woning van rabbijn Akiva en Rachel
Posner, Kiel, Duitsland.
Een menora voor Chanoeka voor het raam
van de woning van rabbijn Akiva en Rachel
Posner, Kiel, Duitsland.
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Hij [de Ariër] alleen… vertegenwoordigt het prototype
van alles wat we bedoelen met het woord ‘mens’.
Hij
[de
Ariër]
alleen…
vertegenwoordigt
het
prototype
De Jood is de anti-mens.
van alles wat we bedoelen met het woord ‘mens’.
Adolf Hitler
De Jood is de anti-mens.
Adolf Hitler
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Antisemitische nazi-poster.
De Jood is afgebeeld als een parasiet die ernaar streeft de wereld te overheersen.

Antisemitische Nazi-Ideologie. De nazi-ideologie, die gebaseerd was op een
racistisch-antisemitisch wereldbeeld, zag de Joden als een vernietigend
ras dat de fundamenten
van hetDe
menselijk
bestaan
enwas
ondermijnt.
Antisemitische
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nazi-ideologie,
dievergiftigt
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De nazi’s zagen de Joden en het Jodendom als een satanische kracht
die streefde naar wereldheerschappij, die aanzette tot sociale revoluties,

Antisemitische nazi-poster.
De Jood is afgebeeld als een parasiet die ernaar streeft de wereld te overheersen.

Jakob Feibelmann was de eigenaar van een succesvolle aluminiumfoliefabriek en
gemeenteraadslid van Memmingen, Beieren. Hij diende als officier in het Duitse leger tijdens
de Eerste Wereldoorlog.
Nadat de nazi’s aan de macht kwamen, werd Jakob gearresteerd, maar werd uiteindelijk weer
Jakob Feibelmann was de eigenaar van een succesvolle aluminiumfoliefabriek en
vrijgelaten dankzij zijn aanzien in de gemeenschap. In diezelfde tijd kreeg zijn dochter Miriam
gemeenteraadslid van Memmingen, Beieren. Hij diende als officier in het Duitse leger tijdens
te maken met antisemitische pesterijen op school.
de Eerste Wereldoorlog.
Vanaf 1934 ontving Jakob iedere week een anonieme ansichtkaart met texten vol haat.
Nadat de nazi’s aan de macht kwamen, werd Jakob gearresteerd, maar werd uiteindelijk weer
De familie Feibelmann ontving in totaal 46 van dergelijke kaarten.
vrijgelaten dankzij zijn aanzien in de gemeenschap. In diezelfde tijd kreeg zijn dochter Miriam
Jakob Feibelmann en zijn gezin vluchtten naar het Land Israël in 1935.
te maken met antisemitische pesterijen op school.
Vanaf 1934 ontving Jakob iedere week een anonieme ansichtkaart met texten vol haat.
De familie Feibelmann ontving in totaal 46 van dergelijke kaarten.
Jakob Feibelmann en zijn gezin vluchtten naar het Land Israël in 1935.

Jakob en Irma Feibelmann

Jakob en Irma Feibelmann
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en ophitste tot communisme, uitbuiting door kapitalisme en tegen
democratische staten. Deze ideeën vonden hun voedingsbodem onder
in het traditioneel
Europese anti-Judaïsme.
nazi’s beschouwden
enmeer
ophitste
tot communisme,
uitbuiting doorDe
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Europese
anti-Judaïsme.
De nazi’s beschouwden de
Duitsers als een superieur ras, en ze streefden naar een nieuwe wereldorde
onder hun leiderschap – een wereld zonder Joden.
“Gevolgen van de Verlichting
Geen meisje valt meer voor zijn charme
hij drinkt zijn Drank voortaan alleen"
“Gevolgen van de Verlichting
Geen
meisje valt
zijn charme Jood, eindelijk
‘Wanneer
benmeer
je , jij voor
onbeschaamde
hij drinkt
zijnterug
Dranktevoortaan
alleen"
van plan
gaan naar
Palestina?”
‘Wanneer ben je , jij onbeschaamde Jood, eindelijk
van plan terug te gaan naar Palestina?”
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Dit was mijn afscheid van alles wat Duits was.
Mijn innerlijk afscheid van wat ooit mijn vaderland was… Ik kon niet langer Duitser zijn.
Memoires van Edwin Landau, een Duitse Jood die emigreerde naar het Land Israël.
Dit was mijn afscheid van alles wat Duits was.
Mijn innerlijk afscheid van wat ooit mijn vaderland was… Ik kon niet langer Duitser zijn.
Memoires van Edwin Landau, een Duitse Jood die emigreerde naar het Land Israël.
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Duitse burgers kijken naar de brandende Horowitz-synagoge in Frankfurt aan de Main tijdens Kristallnacht, Duitsland, 10 november 1938.
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Duitsland,aan
10 november
kwamen in 1933 begonnen ze met inperkende maatregelen tegen de Joden.
Een proces dat steeds verder werd doorgevoerd. Ze isoleerden de Joden van
Duitse Joden onder het Nazibewind. Direct nadat de nazi’s aan de macht
hun omgeving en onteigenden ze economisch. In 1935 werd Duitse Joden hun
kwamen in 1933 begonnen ze met inperkende maatregelen tegen de Joden.
nationaliteit ontnomen op grond van de Neurenberger wetten. In de jaren dertig
Een proces dat steeds verder werd doorgevoerd. Ze isoleerden de Joden van
probeerden honderdduizenden Joden te emigreren naar elders. Ze wilden het
hun omgeving en onteigenden ze economisch. In 1935 werd Duitse Joden hun
vaderland dat hen verraadde, onvtluchten. Maar slecht een klein aantal kreeg
nationaliteit ontnomen op grond van de Neurenberger wetten. In de jaren dertig
asiel in het buitenland. Anderen zochten naar altenatieve mogelijkheden, vooral
probeerden honderdduizenden Joden te emigreren naar elders. Ze wilden het
vaderland dat hen verraadde, onvtluchten. Maar slecht een klein aantal kreeg
asiel in het buitenland. Anderen zochten naar altenatieve mogelijkheden, vooral

Nazi’s plakken een aankondiging op een winkel van een Joodse eigenaar:
“Duitsers! Bescherm uzelf. Koop niet bij Joden”. Duitsland, 1 april 1933.
Op 1 april 1933 hielden de nazi’s de eerste antisemitische actie: een
economische boycot was onderdeel van een bewust beleid om Joodse
burgers
te isoleren
en buiten te sluiten.
Nazi’s
plakken
een aankondiging
op een winkel van een Joodse eigenaar:
Bundersarchiv, Koblenz, Duitsland
“Duitsers! Bescherm uzelf. Koop niet bij Joden”. Duitsland, 1 april 1933.
Op 1 april 1933 hielden de nazi’s de eerste antisemitische actie: een
economische boycot was onderdeel van een bewust beleid om Joodse
burgers te isoleren en buiten te sluiten.
Bundersarchiv, Koblenz, Duitsland
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op het gebied van cultuur, onderwijs en sociale voorzieningen; zij versterkten hun
Joodse identiteit. In 1938 verergerde de situatie door verdergaande onteigening,
de ‘gedwongen’ emigratie van Joden uit Duitsland en het toenemende geweld
op het gebied van cultuur, onderwijs en sociale voorzieningen; zij versterkten hun
tegen de Joden. Dit mondde uit in de pogrom van november – Kristallnacht.
Joodse identiteit. In 1938 verergerde de situatie door verdergaande onteigening,
In heel Duitsland werden duizenden synagogen, Joodse woningen en winkels
de ‘gedwongen’ emigratie van Joden uit Duitsland en het toenemende geweld
in brand gestoken en vernield. Tienduizenden Joden werden gearresteerd en
tegen de Joden. Dit mondde uit in de pogrom van november – Kristallnacht.
gedeporteerd naar concentratiekampen en vele Joden werden vermoord. Joods
In heel Duitsland werden duizenden synagogen, Joodse woningen en winkels
leven in Duitsland was onhoudbaar geworden.
in brand gestoken en vernield. Tienduizenden Joden werden gearresteerd en
gedeporteerd naar concentratiekampen en vele Joden werden vermoord. Joods
leven in Duitsland was onhoudbaar geworden.

Een Joodse man en een christelijke vrouw worden publiekelijk vernederd omdat ze een
relatie hebben. Cuxhaven, Duitsland, 27 juli 1933.
De Neurenberger wetten, de rassenwetten uit 1935, verboden seksuele relaties tussen
Joden en Ariërs.
Een Joodse man en een christelijke vrouw worden publiekelijk vernederd omdat ze een
relatie hebben. Cuxhaven, Duitsland, 27 juli 1933.
De Neurenberger wetten, de rassenwetten uit 1935, verboden seksuele relaties tussen
Joden en Ariërs.

De vluchteling, 1939
Felix Nussbaum
Vermoord in Auschwitz-Birkenau, 1944
De vluchteling, 1939
Felix Nussbaum
Vermoord in Auschwitz-Birkenau, 1944
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Ik ben in mijn leven nooit zo vernederd als toen ik door het hek naar het plein keek en de
gelukkige, blije gezichten van voorbijgangers zag, die lachten om onze ellende.
Dawid Sierakowiak,
Lodz,
Polen,
4 oktober
1939
Ik
ben
in
mijn
leven
nooit
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het
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naar
het
plein
keek
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Vermoord in het getto van Lodz, 1943
gelukkige, blije gezichten van voorbijgangers zag, die lachten om onze ellende.
Dawid Sierakowiak, Lodz, Polen, 4 oktober 1939
Vermoord in het getto van Lodz, 1943
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Vrouwen met een gele ster op die hen herkenbaar maakt als Joden, Wenen, Oostenrijk, 1941
Oesterreichische Nationalbibliothek Bildarchiv und Grafiksammlung, Wenen, Oostenrijk.
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De Bezetting van Europa. De Tweede Wereldoorlog begon toen Duitsland
Vrouwen met een gele ster op die hen herkenbaar maakt als Joden, Wenen, Oostenrijk, 1941
Polen binnenviel op 1 september 1939. Binnen twee jaar had Duitsland
het grootste deel van Europa en Noord-Afrika bezet. De nazi’s legden de
De Bezetting van Europa. De Tweede Wereldoorlog begon toen Duitsland
‘Nieuwe Orde’ op, waarin voor Joden geen plaats was. De Joden werden
Polen binnenviel op 1 september 1939. Binnen twee jaar had Duitsland
uitgebuit en hun rechten ontnomen; ze werden geïsoleerd van alle andere
het grootste deel van Europa en Noord-Afrika bezet. De nazi’s legden de
‘Nieuwe Orde’ op, waarin voor Joden geen plaats was. De Joden werden
uitgebuit en hun rechten ontnomen; ze werden geïsoleerd van alle andere
Oesterreichische Nationalbibliothek Bildarchiv und Grafiksammlung, Wenen, Oostenrijk.

Slowaakse milities scheren de baard van een Jood, Stropkov, Slowakije, 21 mei 1942

Slowaakse milities scheren de baard van een Jood, Stropkov, Slowakije, 21 mei 1942
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bevolkingsgroepen en gewelddadig afgevoerd naar werkkampen voor
dwangarbeid. De nazi’s slaagden erin de plaatselijke overheden te laten
meewerken bij de vervolging van Joden, die volledig uit hun burgerlijk, sociaal
bevolkingsgroepen en gewelddadig afgevoerd naar werkkampen voor
en economisch leven ontworteld werden.
dwangarbeid. De nazi’s slaagden erin de plaatselijke overheden te laten
meewerken bij de vervolging van Joden, die volledig uit hun burgerlijk, sociaal
en economisch leven ontworteld werden.

Vernedering van Joden tijdens ‘Zwarte Zaterdag’, Saloniki, Griekenland, 11 juli 1942

Vernedering van Joden tijdens ‘Zwarte Zaterdag’, Saloniki, Griekenland, 11 juli 1942
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Opeens waren we van alle kanten ingesloten. We waren afgezonderd en afgesloten
van de wereld…verdreven uit de samenleving van het menselijk ras.
Chaim A. Kaplan, getto van Warschau, Polen, 17 november 1940
Opeens waren we van alle kanten ingesloten. We waren afgezonderd en afgesloten
Vermoord in vernietigingskamp Treblinka, augustus 1942
van de wereld…verdreven uit de samenleving van het menselijk ras.
Chaim A. Kaplan, getto van Warschau, Polen, 17 november 1940
Vermoord in vernietigingskamp Treblinka, augustus 1942
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Verhongerende Joodse kinderen in de straten van het getto van Warschau. Polen, 19 september 1941.
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Getto’s. Op veel plaatsen in Oost-Europa voerden de nazi’s een geleidelijk
proces van het gevangen zetten van de Joden in gebieden die alleen voor Joden
bestemd waren – getto’s – met aan het hoofd een door de Duitsers opgelegd
Getto’s. Op veel plaatsen in Oost-Europa voerden de nazi’s een geleidelijk
Joods leiderschap. De getto’s werden gekenmerkt door extreme overbevolking,
proces van het gevangen zetten van de Joden in gebieden die alleen voor Joden
honger, ziekte, dwangarbeid, en de dood van honderdduizenden. Ondanks de
bestemd waren – getto’s – met aan het hoofd een door de Duitsers opgelegd
ondragelijke omstandigheden deden de Joden alle mogelijke moeite om te
Joods leiderschap. De getto’s werden gekenmerkt door extreme overbevolking,
overleven – iberleben zoals ze dat in het Jiddisch noemden.
honger, ziekte, dwangarbeid, en de dood van honderdduizenden. Ondanks de
ondragelijke omstandigheden deden de Joden alle mogelijke moeite om te
overleven – iberleben zoals ze dat in het Jiddisch noemden.

Verhongerende Joodse kinderen in de straten van het getto van Warschau. Polen, 19 september 1941.

Een openbare keuken van de Joodse Wederzijdse Hulp Maatschappij, getto van Warschau,
Polen

Een openbare keuken van de Joodse Wederzijdse Hulp Maatschappij, getto van Warschau,
Polen
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Clandestien gingen jeugdbewegingen op veel plekken toch door met
onderwijsprojecten en mensen waren betrokken bij politieke activiteiten. Ook
werden welzijns- en culturele instellingen werden opgericht en werden religieuze
Clandestien gingen jeugdbewegingen op veel plekken toch door met
activiteiten georganiseerd, en Joden schreven dagboeken als getuigenis voor
onderwijsprojecten en mensen waren betrokken bij politieke activiteiten. Ook
de volgende generaties.Hun gevoel van isolatie werd verder versterkt door de
werden welzijns- en culturele instellingen werden opgericht en werden religieuze
vervreemding en onverschilligheid van velen uit de omringende bevolking.
activiteiten georganiseerd, en Joden schreven dagboeken als getuigenis voor
de volgende generaties.Hun gevoel van isolatie werd verder versterkt door de
vervreemding en onverschilligheid van velen uit de omringende bevolking.

Een jongen aan het werk op de Joodse begraafplaats. Hij haalt een lichaam op bij het
mortuarium om te begraven. Warschau, Polen, 19 september 1941

Een jongen aan het werk op de Joodse begraafplaats. Hij haalt een lichaam op bij het
mortuarium om te begraven. Warschau, Polen, 19 september 1941

Aardrijkskundeles in het getto van Lodz, Polen

Aardrijkskundeles in het getto van Lodz, Polen

HOE WAS HET MENSELIJKERWIJS MOGELIJK?
HOE WAS HET MENSELIJKERWIJS MOGELIJK?
HOE WAS HET MENSELIJKERWIJS MOGELIJK?
Ik ben twintig jaar oud. O, hoe heerlijk is de wereld om me heen…
Zijn dit mijn laatste momenten?
Ik benDat
twintig
jaar oud.
O, hoe
heerlijk
is de wereld
om mezal
heen…
Wraak!
iedereen
die mijn
laatste
verzoek
leest, wraak
nemen.
Laatste getuigenis geschreven op de muren van een synagoge, waar de Joden van het getto werden verzameld voordat ze geëxecuteerd werden
Zijn dit mijn laatste momenten?
Kowel, Polen, 1942
Wraak! Dat iedereen die mijn laatste verzoek leest, wraak zal nemen.
Laatste getuigenis geschreven op de muren van een synagoge, waar de Joden van het getto werden verzameld voordat ze geëxecuteerd werden
Kowel, Polen, 1942

Een foto verstuurd van het front door een Duitse soldaat. Op de achterkant van de foto staat: “Joden in een Aktion, Ivangorod, Oekraïne, 1942”
United States Holocaust Museu, Washington D.C., USA
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Een foto verstuurd van het front door een Duitse soldaat. Op de achterkant van de foto staat: “Joden in een Aktion, Ivangorod, Oekraïne, 1942”

Een Moorddadig Omslagpunt. Op 22 juli 1941 deden de nazi-Duitsers een
verrassingsaanval op de Sovjet-Unie. Deze aanval was een kritiek keerpunt in de
Tweede Wereldoorlog en dodelijk voor het lot van de Joden, die door de nazi’s
Een Moorddadig Omslagpunt. Op 22 juli 1941 deden de nazi-Duitsers een
werden gezien als de belichaming van het communisme. De campagne werd
verrassingsaanval op de Sovjet-Unie. Deze aanval was een kritiek keerpunt in de
door de Duitsers ingezet als een totale ideologische en racistische oorlog en
Tweede Wereldoorlog en dodelijk voor het lot van de Joden, die door de nazi’s
werd gekenmerkt door zware aanslagen op de burgerbevolking en moorddadig
werden gezien als de belichaming van het communisme. De campagne werd
door de Duitsers ingezet als een totale ideologische en racistische oorlog en
werd gekenmerkt door zware aanslagen op de burgerbevolking en moorddadig
United States Holocaust Museu, Washington D.C., USA
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Kraigonev, de Soviet Unie, 1941

Mizocz, Polen, 1942

United States Holocaust Museu, Washington D.C., USA

Kraigonev, de Soviet Unie, 1941
United States Holocaust Museu, Washington D.C., USA
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optreden tegen de Joden. De Einsatzgruppen, speciale Duitse doodseskaders,
het Duitse leger en de politie wisten met hulp van plaatselijke collaborateurs
de Joden bijeen te drijven op plaatsen vlakbij hun dorpen en steden, waar ze
optreden tegen de Joden. De Einsatzgruppen, speciale Duitse doodseskaders,
hen doodschoten. Ongeveer anderhalf miljoen Joden werden op deze wijze
het Duitse leger en de politie wisten met hulp van plaatselijke collaborateurs
vermoord.
de Joden bijeen te drijven op plaatsen vlakbij hun dorpen en steden, waar ze
hen doodschoten. Ongeveer anderhalf miljoen Joden werden op deze wijze
vermoord.

Vinnitsa, Oekraïne, juli 1941
United States Holocaust Memorial Museum, Washington DC, Stati Uniti.

Mizocz, Polen, 1942

Vinnitsa, Oekraïne, juli 1941
United States Holocaust Memorial Museum, Washington DC, Stati Uniti.

HOE WAS HET MENSELIJKERWIJS MOGELIJK?
HOE WAS HET MENSELIJKERWIJS MOGELIJK?
HOE WAS HET MENSELIJKERWIJS MOGELIJK?
Getto van Plonsk, 14 december 1942

Morgen gaan we naar het Grote Onbekende; dat beseffen we heel goed en we berusten er in.
Getto
van voorbestemd
Plonsk, 14 december
1942
Als we
zijn
te leven, nog beter; en zo niet…
Abramek, Polen
Morgen
gaan we naar het Grote Onbekende; dat beseffen we heel goed en we berusten er in.
Als we voorbestemd zijn te leven, nog beter; en zo niet…
Abramek, Polen
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‘Die Entlösung’: Deportatie naar de Vernietigingskampen. In de tweede helft van
1941 ontwikkelde de moord door kogels zich in een alomvattend, systematisch
plan dat de nazi’s ‘de Definitieve Oplossing (Entlösung) van het Joodse
‘Die Entlösung’: Deportatie naar de Vernietigingskampen. In de tweede helft van
vraagstuk in Europa’ noemden. Nazi-Duitsland bepaalde dat de Joden van
1941 ontwikkelde de moord door kogels zich in een alomvattend, systematisch
Europa allemaal moesten worden vernietigd. Om dit te bereiken zetten de nazi’s
plan dat de nazi’s ‘de Definitieve Oplossing (Entlösung) van het Joodse
het hele overheidsapparaat, het leger, de SS (de ideologische leger-arm van de
vraagstuk in Europa’ noemden. Nazi-Duitsland bepaalde dat de Joden van
nazi partij), politie en industriële sector in. Er waren regimes die meewerkten dit
Europa allemaal moesten worden vernietigd. Om dit te bereiken zetten de nazi’s
doel te bereiken, maar ook de lokale bevolking in bezette landen werd hiervoor
het hele overheidsapparaat, het leger, de SS (de ideologische leger-arm van de
ingezet.
nazi partij), politie en industriële sector in. Er waren regimes die meewerkten dit
doel te bereiken, maar ook de lokale bevolking in bezette landen werd hiervoor
ingezet.

Van het getto van Warschau, Polen, naar de vernietigingskampen
Treblinka en Majdanek, april-mei 1943

Van het getto van Warschau, Polen, naar de vernietigingskampen
Treblinka en Majdanek, april-mei 1943
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TR ANS J OR DAN
B R IT IS H MANDATOR Y
P AL E S T INE

L IB YA
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Miljoenen Joden in heel Europa werden bijeengedreven en met veewagons
gedeporteerd naar de vernietigingskampen – industriële moordcomplexen
waarin de Joden werden vergast. Tijdens dit hele proces misleidden de Duitsers
Miljoenen Joden in heel Europa werden bijeengedreven en met veewagons
de slachtoffers over het werkelijke doel van hun reis. Op deze manier werden zo’n
gedeporteerd naar de vernietigingskampen – industriële moordcomplexen
drie miljoen Joden vermoord in de vernietigingskampen, waaronder Auschwitzwaarin de Joden werden vergast. Tijdens dit hele proces misleidden de Duitsers
Birkenau, Treblinka, Belzec, Chelmno, Majdanek en Sobibor.
de slachtoffers over het werkelijke doel van hun reis. Op deze manier werden zo’n
Bijna
zes miljoen
Joden werden
Europa vermoord tussen
1941 Auschwitzen 1945.
drie
miljoen
Joden vermoord
in de in
vernietigingskampen,
waaronder
Birkenau, Treblinka, Belzec, Chelmno, Majdanek en Sobibor.
Bijna zes miljoen Joden werden in Europa vermoord tussen 1941 en 1945.

Van Thracie, geannexeerd door Bulgarije, naar het vernietigingskamp
Treblinka, maart 1943

Van Thracie, geannexeerd door Bulgarije, naar het vernietigingskamp
Treblinka, maart 1943

Van doorgangskamp Westerbork, Nederland, naar het vernietigingskamp
Auschwitz-Birkenau

Van doorgangskamp Westerbork, Nederland, naar het vernietigingskamp
Auschwitz-Birkenau

HOE WAS HET MENSELIJKERWIJS MOGELIJK?
HOE WAS HET MENSELIJKERWIJS MOGELIJK?
HOE WAS HET MENSELIJKERWIJS MOGELIJK?

Toegangspoort van Birkenau, Polen, 1945
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Auschwitz-Birkenau.
Auschwitz werd opgericht als een concentratiekamp voor
Toegangspoort van Birkenau, Polen, 1945
de vijanden van het nazi-regime. In de periode 1942-1944 werd het kamp ook
het belangrijkste vernietigingscentrum voor de Europese Joden. In Birkenau
Auschwitz-Birkenau. Auschwitz werd opgericht als een concentratiekamp voor
(Auschwitz II) bouwden de nazi’s vier moordcomplexen, elk met kleedkamers,
de vijanden van het nazi-regime. In de periode 1942-1944 werd het kamp ook
gaskamers en crematoria. Joden vanuit heel Europa werden met transporten
het belangrijkste vernietigingscentrum voor de Europese Joden. In Birkenau
naar Birkenau gedeporteerd. De meesten werden bij aankomst vergast.
(Auschwitz II) bouwden de nazi’s vier moordcomplexen, elk met kleedkamers,
gaskamers en crematoria. Joden vanuit heel Europa werden met transporten
naar Birkenau gedeporteerd. De meesten werden bij aankomst vergast.
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Joden uit Karpato-Roethenië, Hongarije, ondergaan het selectieproces
door de nazi’s, Birkenau, 27-28 mei 1944

Joden uit Karpato-Roethenië, Hongarije, ondergaan het selectieproces
door de nazi’s, Birkenau, 27-28 mei 1944
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Slechts weinigen overleefden de selectie en bleven tijdelijk in leven als
kampgevangenen en slavenarbeiders.
Er werden
ongeveer
1.120.000
mensen en
vermoord
Auschwitz-Birkenau.
Slechts
weinigen
overleefden
de selectie
bleven in
tijdelijk
in leven als
Het kamp staat en
symbool
voor de hele Holocaust, voor het absolute kwaad
kampgevangenen
slavenarbeiders.
en menselijk lijden, voor de vernedering en moord. Bijna 1.000.000 van de
Er werden ongeveer 1.120.000 mensen vermoord in Auschwitz-Birkenau.
vermoorde mensen waren Joden, waaronder ruim 200.000 kinderen.
Het kamp staat symbool voor de hele Holocaust, voor het absolute kwaad
en menselijk lijden, voor de vernedering en moord. Bijna 1.000.000 van de
vermoorde mensen waren Joden, waaronder ruim 200.000 kinderen.

Joodse vrouwen en kinderen op weg naar de gaskamers na ‘selectie’,
Birkenau, 27-28 mei 1944

Joodse vrouwen en kinderen op weg naar de gaskamers na ‘selectie’,
Birkenau, 27-28 mei 1944

De ovens voor het verbranden van de lichamen van de slachtoffers.
Crematorium III in Birkenau, 1943

De ovens voor het verbranden van de lichamen van de slachtoffers.
Crematorium III in Birkenau, 1943
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Maak geen haast met vechten en sterven… we moeten levens sparen.
Het is belangrijker Joden te sparen dan Duitsers te vermoorden.
Tuvia Bielski
Maak geen haast met vechten en sterven… we moeten levens sparen.
Het is belangrijker Joden te sparen dan Duitsers te vermoorden.
Tuvia Bielski
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Partizanen in het familiekamp onder commando van Tuvia Bielski. De bossen van Naliboki, Wit-Rusland, mei 1944.

Joodse Reacties. Tijdens de Holocaust merkten de Joden dat ze in de steek
Partizanen in het familiekamp onder commando van Tuvia Bielski. De bossen van Naliboki, Wit-Rusland, mei 1944.
werden gelaten door de meerderheid van de bevolking waar zij deel van
uitmaakten. Als gevolg hiervan, en in het licht van de beperkte mogelijkheden die
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ze hadden, zochten Joden naar mogelijkheden tot zowel individueel als collectief
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gewapend verzet en het organiseren van reddingsoperaties voor andere Joden.
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Duitse soldaten arresteren Joodse rebellen tijdens de onderdrukking
van de opstand in het getto van Warschau, Polen, april-mei 1943

Duitse soldaten arresteren Joodse rebellen tijdens de onderdrukking
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Kinderen en verzorgers van ‘de crèche’, kindertehuis,
Amsterdam, Nederland
Joods Historisch Museum, Amsterdam, Nederland.

Kinderen en verzorgers van ‘de crèche’, kindertehuis,
Amsterdam, Nederland
Joods Historisch Museum, Amsterdam, Nederland.
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In 1943 werd het tehuis opgeheven. Henriette en de
overgebleven kinderen werden gedeporteerd naar
vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau.
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Anne Frank, Amsterdam, Nederland, 1940
In juli 1942 dook de dertienjarige Anne Frank onder samen met haar familie en enkele anderen onder, hierbij geholpen doorNederlandse vrienden. Twee jaar lang hield ze een dagboek bij, waarin ze over haar gedachten en gevoelens schreef.
Op 4 augustus 1944 werd de hele groep gearresteerd nadat ze verraden waren en werden ze naar Auschwitz-Birkenau gedeporteerd. Anne werd later naar het concentratiekamp Bergen-Belsen gestuurd, waar ze werd bezweek in maart 1945.
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In juli 1942 dook de dertienjarige Anne Frank onder samen met haar familie en enkele anderen onder, hierbij geholpen doorNederlandse vrienden. Twee jaar lang hield ze een dagboek bij, waarin ze over haar gedachten en gevoelens schreef.
Op 4 augustus 1944 werd de hele groep gearresteerd nadat ze verraden waren en werden ze naar Auschwitz-Birkenau gedeporteerd. Anne werd later naar het concentratiekamp Bergen-Belsen gestuurd, waar ze werd bezweek in maart 1945.

De Algemene Houding tegenover de Joden. Het lot van de Joden in de bezette
landen werd niet alleen bepaald door het Duitse beleid, maar ook door de houding
van de meerderheid van de bevolking. De plaatselijke bevolking reageerde op
De Algemene Houding tegenover de Joden. Het lot van de Joden in de bezette
verschillende wijze op het klimaat van geweld en terreur, waarin de Joden het
landen werd niet alleen bepaald door het Duitse beleid, maar ook door de houding
doelwit waren van vervolging en moord. Sommigen deden met de Duitsers mee
van de meerderheid van de bevolking. De plaatselijke bevolking reageerde op
aan de moorden, terwijl anderen de Joden hielpen. Veel mensen keken met
verschillende wijze op het klimaat van geweld en terreur, waarin de Joden het
leedvermaak naar de noodlottige toestand van de Joden. Ze probeerden eraan
doelwit waren van vervolging en moord. Sommigen deden met de Duitsers mee
aan de moorden, terwijl anderen de Joden hielpen. Veel mensen keken met
leedvermaak naar de noodlottige toestand van de Joden. Ze probeerden eraan

Deportatie van Joden naar Transnistrië door de Roemeense authoriteiten en plaatselijke
collaborateurs, Briceva, Roemenië, 1941
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te verdienen door Joden te verraden, hen te chanteren of zich hun bezittingen
toe te eigenen. In de meeste gevallen reageerde de plaatselijke bevolking
onverschillig op de moord op de Joden. Zowel traditionele als eigentijdse
te verdienen door Joden te verraden, hen te chanteren of zich hun bezittingen
antisemitische gevoelens, de angstsfeer die de nazi’s creëerden, en acceptatie
toe te eigenen. In de meeste gevallen reageerde de plaatselijke bevolking
van de situatie zoals die was, zorgden ervoor dat de meeste Europeanen bewust
onverschillig op de moord op de Joden. Zowel traditionele als eigentijdse
de overduidelijke misdaden tegen hun Joodse buren negeerden, buren die al
antisemitische gevoelens, de angstsfeer die de nazi’s creëerden, en acceptatie
eeuwen in hun midden woonden.
van de situatie zoals die was, zorgden ervoor dat de meeste Europeanen bewust
de overduidelijke misdaden tegen hun Joodse buren negeerden, buren die al
eeuwen in hun midden woonden.

Oekraïniers mishandelen een Joodse vrouw, Lvov,
Polen, juli 1941
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Duitse soldaten en de plaatselijke bevolking kijken toe hoe Litouwse nationalisten Joden vermoorden,
Kovno, Litouwen, 27 juni 1941

Duitse soldaten en de plaatselijke bevolking kijken toe hoe Litouwse nationalisten Joden vermoorden,
Kovno, Litouwen, 27 juni 1941
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Anna Bandzakova-Kucharova, Slowakije
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aan slechtheid zou een schande zijn.
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Julie De Bast met Micheline Wierzchowski, Brussel, België, 1943
In 1942 redde Julie De Bast Anna Meiers en Micheline Wierzchowski uit een katholiek instituut nadat ze hoorde dat de Gestapo het gebouw had overvallen op zoek naar Joodse kinderen.
De meisjes verbleven daarna onder een valse identiteit bij Julie en Jean thuis tot het einde van de oorlog. In 1994 erkende Yad Vashem Jean en Julie De Bast als Rechtvaardigen onder de Volkeren.
Julie De Bast met Micheline Wierzchowski, Brussel, België, 1943
In 1942 redde Julie De Bast Anna Meiers en Micheline Wierzchowski uit een katholiek instituut nadat ze hoorde dat de Gestapo het gebouw had overvallen op zoek naar Joodse kinderen.
De meisjes verbleven daarna onder een valse identiteit bij Julie en Jean thuis tot het einde van de oorlog. In 1994 erkende Yad Vashem Jean en Julie De Bast als Rechtvaardigen onder de Volkeren.

Rechtvaardigen onder de Volkeren. Rechtvaardigen onder de Volkeren zijn nietJoden die hun leven hebben gewaagd tijdens de Holocaust om vervolgde Joden
te redden. Daaronder wordt verstaan: onderdak geven; valse papieren verstrekken,
Rechtvaardigen onder de Volkeren. Rechtvaardigen onder de Volkeren zijn nietwaaronder ook beschermende documenten en diplomatieke visa; het zoeken
Joden die hun leven hebben gewaagd tijdens de Holocaust om vervolgde Joden
naar ontsnappingsroutes, Joden over de grens smokkelen; en kinderen laten
te redden. Daaronder wordt verstaan: onderdak geven; valse papieren verstrekken,
onderduiken.
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de constante angst dat ze verraden zouden worden. In West-Europa liepen ze de
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de constante angst dat ze verraden zouden worden. In West-Europa liepen ze de

kans gearresteerd te worden door de de Duitsers en naar de kampen gestuurd te
worden. In Oost-Europa konden ze worden geëxecuteerd en brachten ze wellicht
hun hele familie in gevaar. De daden van de Rechtvaardigen onder de Volkeren
kans gearresteerd te worden door de de Duitsers en naar de kampen gestuurd te
getuigen dat het mogelijk was om Joden te helpen en te redden. Hun verhalen
worden. In Oost-Europa konden ze worden geëxecuteerd en brachten ze wellicht
zijn een voorbeeld van heldenmoed en menselijk en moreel gedrag, en van het in
hun hele familie in gevaar. De daden van de Rechtvaardigen onder de Volkeren
stand houden van de heilige respect voor menselijk leven.
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De staat Israël gaf namens het Joodse volk aan Yad Vashem de opdracht om de
daden van de Rechtvaardigen onder de Volkeren te herdenken, mensen die hun
leven waagden om Joden te redden.

‘Wie één leven redt,
redt een hele wereld’
Oskar Schindler
Duitsland
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Letland
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De medaille voor de Rechtvaardigen
onder de Volkeren

Odile Teyssendier, Frankrijk
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Metropolitaan Chrysostomos
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Raoul Wallenberg
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Raoul Wallenberg Academy, Zweden
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In mijn hart – hoe merkwaardig – is geen haat, alleen
de afschuwelijke pijn, verbijstering, en de constante
vraag – “Waarom?”
In
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Binder – hoe merkwaardig – is geen haat, alleen
de afschuwelijke pijn, verbijstering, en de constante
vraag – “Waarom?”
Elisheva (Elsa) Binder

We moeten altijd partij kiezen.
Neutraliteit helpt de onderdrukker, nooit het slachtoffer.
Stilte moedigt de dader aan, nooit het slachtoffer.
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Niemand moet oordelen tenzij hij zichzelf in alle
eerlijkheid afvraagt of hij in een vergelijkende
situatie niet hetzelfde zou hebben gedaan.
Niemand moet oordelen tenzij hij zichzelf in alle
eerlijkheid afvraagt of hij in een vergelijkende
situatie niet hetzelfde zou hebben gedaan.
Viktor E. Frankl
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Voor ons kwam de overwinning te laat, veel te laat.
Shmuel Krakowski, bevrijd door het Sovjetleger in kamp Theresienstadt
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Een gevangene in het concentratiekamp Bergen-Belsen na de bevrijding door het Britse leger, Duitsland, 15 april 1945

Bevrijding.
De bevrijding van Noord-Afrika en Europa van de nazi’s ging geleidelijk.
Een gevangene in het concentratiekamp Bergen-Belsen na de bevrijding door het Britse leger, Duitsland, 15 april 1945
Het begon eind 1942 en liep door tot de uiteindelijke ineenstorting van het Derde
Rijk in mei 1945. Tegen de tijd dat de Geallieerden de gebieden van de Duitsers
Bevrijding. De bevrijding van Noord-Afrika en Europa van de nazi’s ging geleidelijk.
bevrijdden, waren de meeste Joden van Europa vermoord. Tegen het einde van
Het begon eind 1942 en liep door tot de uiteindelijke ineenstorting van het Derde
de oorlog, toen het front naderbij kwam, begonnen de Duitsers de gevangenen
Rijk in mei 1945. Tegen de tijd dat de Geallieerden de gebieden van de Duitsers
te evacueren van de kampen naar Duits grondgebied.
bevrijdden, waren de meeste Joden van Europa vermoord. Tegen het einde van
de oorlog, toen het front naderbij kwam, begonnen de Duitsers de gevangenen
te evacueren van de kampen naar Duits grondgebied.
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De redder, 1945
Zinovii Tolkatchev, soldaat in het Sovjetleger

De redder, 1945
Zinovii Tolkatchev, soldaat in het Sovjetleger
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Toen de bevrijding naderde kwamen honderdduizenden verhongerende, zieke
en uitgeputte Joodse gevangenen om tijdens de ‘dodenmarsen’. De Geallieerden
die de kampen bevrijdden waren geschokt door wat ze zagen. De overlevende
Toen de bevrijding naderde kwamen honderdduizenden verhongerende, zieke
Joden hadden gemengde gevoelens over de bevrijding. Voor de slachtoffers
en uitgeputte Joodse gevangenen om tijdens de ‘dodenmarsen’. De Geallieerden
van de Holocaust kwam de bevrijding te laat.
die de kampen bevrijdden waren geschokt door wat ze zagen. De overlevende
Joden hadden gemengde gevoelens over de bevrijding. Voor de slachtoffers
van de Holocaust kwam de bevrijding te laat.

Gevangenen van het concentratiekamp Dachau worden bevrijd door het
Amerikaanse leger, Duitsland, 29 april 1945

Gevangenen van het concentratiekamp Dachau worden bevrijd door het
Amerikaanse leger, Duitsland, 29 april 1945

Een Amerikaanse soldaat en een bevrijdde gevangene.
Concentratiekamp Buchenwald, Duitsland, april 1945

Een Amerikaanse soldaat en een bevrijdde gevangene.
Concentratiekamp Buchenwald, Duitsland, april 1945
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Mijn leven begon bij het einde
Eerst leerde ik de dood kennen,
Mijn leven begon bij het einde
Toen – geboorte.
Eerst
leerde ik de dood kennen,
Halina Birenbaum, Holocaustoverlevende
Toen – geboorte.
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Auschwitzoverlevende Natalia Bierzynska, getatoeëerd met gevangenenummer 38364, met haar dochtertje, Zabierzow, Polen, 1950

Terug naar het Leven. Na de bevrijding, toen de hoop op het vinden van
familieleden grotendeels tevergeefs bleek, staken de overlevenden van
de Holocaust hun energie in het herbouwen van hun leven. De meesten
Terug naar het Leven. Na de bevrijding, toen de hoop op het vinden van
zochten geen wraak, ze hielden vast aan hun overtuigingen en hun geloof
familieleden grotendeels tevergeefs bleek, staken de overlevenden van
in de mensheid. Ze richtten zich op het vormen van gezinnen en het
de Holocaust hun energie in het herbouwen van hun leven. De meesten
zochten geen wraak, ze hielden vast aan hun overtuigingen en hun geloof
in de mensheid. Ze richtten zich op het vormen van gezinnen en het
Auschwitzoverlevende Natalia Bierzynska, getatoeëerd met gevangenenummer 38364, met haar dochtertje, Zabierzow, Polen, 1950
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wederopbouwen van gemeenschappen. Velen weigerden nog langer in
Europa te blijven, dat ze nu zagen als een grote begraafplaats.
De meerderheidvan
vangemeenschappen.
de Holocaustoverlevenden
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De meerderheid van de Holocaustoverlevenden emigreerden naar Israël,
met de hoop eindelijk vrij te zijn – als Jood en als mens.
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HOE WAS HET MENSELIJKERWIJS MOGELIJK?
Yad Vashem werd opgericht in 1953, als het wereldcentrum voor documentatie, onderzoek en herdenking
van, en onderwijs over de Holocaust. Als levend gedenkteken van de Holocaust voor het Joodse volk bewaart
Yad Vashem de herinneringen uit en aan het verleden en geeft het betekenis voor toekomstige generaties.
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De Hal van de Namen, museum Yad Vashem, Jeruzalem, Israël

De Hal van de Namen is een plaats waar de namen van de Holocaustslachtoffers voor
altijd worden bewaard. Sinds de oprichting geeft Yad Vashem zo invulling aan deopdracht
hen ‘een naam en nagedachtenis’ te geven.
De tentoonstelling werd gemaakt door de Traveling Exhibitions Department, Museums Division,
Yad Vashem
Ontwerp: Tarazi Studio
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