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“Einde en nieuw begin” 

“Weigering en verzet” 

 

Aanleiding is het einde van oorlog en geweld door het Nationaal Socialisme van 65 

jaar geleden. De tentoonstelling brengt de ellende van de oorlog in herinnering, de 

ineenstorting van het leger, de verdrijving, het zoeken van overlevenden naar hun 

familie. Ook de eerste twijfel aan de eindzege en de moed om dienst te weigeren en 

weerstand te bieden worden met foto’s en teksten nabij gebracht. 

In de tentoonstelling komt de filosofe Hannah Arendt, de joodse Montessori-

pedagoge Clara Grunwald, de verzetsstrijder Georg Elser, de deserteur van de 

Wehrmacht Heinrich Böll, verder ook andere getuigen van die tijd en militairen aan 

het woord. De tentoonstelling wil ons waarschuwen dat het leed van de oorlog niet 

mag worden vergeten. Zij wil laten zien dat consequenties getrokken kunnen 

worden, dat weigering en verzet mogelijk zijn. Zij zet er toe aan niet weg te kijken – 

ook vandaag niet, waar in Afghanistan, in Irak en andere landen soldaten en burgers 

sterven. 

 

De expositie wordt uitgebracht door het Museum voor Vrede en Geweldloosheid 

(www.vredesmuseum.nl) dat nauwe banden met de Friedensbibliothek/ 

Antikriegsmuseum onderhoudt. Eén van de vele Peace museums die er in de wereld 

te vinden zijn en waarvan het onderlinge netwerk INMP. 

(www.museumsforpeace.org) in 1998 door de VN als een NGO werd erkend. 

 

Info: Museum voor Vrede en Geweldloosheid, Minahassastraat 1, 1094 RS 

Amsterdam. Tel. 020 – 668 18 68/ 66 55 333 (Hein van der Kroon) 

Www.vredesmuseum.nl      

 

 

 

Vertaling van de Duitse tekst: Peter Ybeles Smit in samenwerking met Gerard Lössbroek 
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Volgorde van de teksten en foto’s in de tentoonstelling: 

 

 

Ein Meer von Fahnen /Een zee van vlaggen 1943    nrs 1 t/m 6 

Fühnf Minuten nach Zwölf / Vijf minuten na twaalven 1945 nrs 7 t/m 13 

Verweigerung und Wiederstand / Weigering en Verzet 1943-1945  14 t/m 17 

Leben ist Anfangen / Leven is beginnen 1945    nrs 18 t/m 25 

Wo stehen wir jetzt? / Waar staan we nu? 1947…    nrs 25 t/m 28 

 

 

 

De nummering van de artikelen in het boekje corresponderen met de (kleine) 

nummertjes op de handgeschreven teksten bij de foto’s.  
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Ein Meer von Fahnen / Een zee van vlaggen 1943  

 

-1- 

Naar aanleiding van de verjaardag van Adolf Hitler was Berlijn een zee van 

vlaggen. Gedeeltelijk werd de bevolking een beetje op de benen geholpen, maar 

in zijn algemeenheid was deze demonstratie met vlaggen toch vanzelfsprekend. 

Echt interessant was voor mij een huis, waarvan de derde en vierde verdieping 

uitgebrand waren door de luchtaanval van 1 maart, maar waarbij men in de nog 

tamelijk bewoonbare 2e verdieping een grote vlag had uitgehangen. Wie zou 

eraan twijfelen, dat men met zo’n volk nog 10 of 20 jaar oorlog voeren kan. Zo 

schijnt heel onmerkbaar het oorlogvoeren niet meer tot de bijzondere, helemaal 

vervangbare dingen te behoren, maar in zekere zin tot een bezigheid die berust 

bij een deel van de bevolking. Daar komt bij dat niemand weet, hoe de oorlog 

beëindigd moet worden en wat daarna moet gebeuren. 

Friedrich Munding, april 1943 

 

-2-  

Het Duitsland van gisteren heeft een kwartier voor twaalf de wapens neergelegd. 

Ik houd uit principe altijd pas vijf minuten na twaalf op.  

Hitler in een toespraak op 8 november1942 

 

Alle voorraden zijn op. Meer dan 12.000 gewonden zonder verzorging in het 

omsingelde gebied. Wat moet ik troepen bevelen, die geen munitie meer 

hebben? Getekend gen.  

Paulus, radiobericht van 22 januari 1943, 16.00 uur aan de legergroep Don 

 

Het antwoord uit het hoofdkwartier van de Führer: Capitulatie uitgesloten. De 

manschappen vechten tot de laatste patroon. 

getekend: Adolf Hitler 
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Mijn Führer, mag ik melden, de mensen van Stalingrad kan men niet meer 

bevelen te vechten. Ten eerste omdat hij daar psychisch niet meer toe in staat is, 

ten tweede omdat hij die patroon niet meer heeft.  

Majoor Zitzewitz, uit Stalingrad terug bevolen, op 22 januari 1943 ’s avonds in 

het hoofdkwartier van de Führer 

 

Hitlers antwoord: de mens herstelt zich zeer snel. 

 

Melding van de toestand van het 6e leger aan de legergroep Don, 24 januari 

1943:  

in het gebied van de stad zelf gruwelijke toestanden. Ongeveer 20.000 gewonden 

zonder verzorging zoeken onderdak in de ruïnes van de huizen. Daartussen net 

zoveel uitgehongerden, mensen die ziek zijn door de vorst en uit elkaar geslagen 

troepen, meestal zonder wapens… 

 

-3-  

Als deze oorlog tien jaren zou duren, dan zouden vliegtuigen alle hoger dan 

8.000-10.000 KM vliegen. Het verkeer op zee zou onder zee gebeuren. De 

normale wereld zou een aangenaam leven voeren. Een strijd, waarvan men niets 

meer ziet! Engeland zou een puinhoop zijn, in Duitsland zou iedere man en iedere 

vrouw behoren tot de bediening van het luchtafweergeschut. Wanneer we ieder 

jaar 5.000 stukken geschut meer krijgen, ieder dorp heeft dan zijn eigen 

luchtafweergeschut, daar komen nog schijnwerpers bij, heel Duitsland is in 

vierkanten gedeeld. Door spiegels verblind, ziet de vlieger slechts puur licht! 

Wanneer men op iedere 500 vierkante meter vier spiegels opstelt, kun je al heel 

wat doen!  

Hitler 28 augustus 1942 

 

Ik wilde zo graag, dat de Führer weer eenmaal zou spreken! Dat men weer een 

richting zou zien, dat het licht en het geloof voor ons allen weer oplicht, voor ons 

zou staan, wat alles draagt. 

Helmut N. aan zijn vrouw, 6 augustus 1943 
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-4- 

Ik heb de ondergang van Hamburg als toeschouwer beleefd… Er begon een tijd 

zonder maskers… Hebzucht en angst toonden zich in hun schaamteloze naaktheid 

en verdrongen ieder teder gevoel. De naasten of die wij vrienden noemden, 

zwegen… Het begrip ‘verwantschap’ hield geheel op te bestaan. 

Diegenen, van wie men wist dat zij onvoorstelbaar afschuwelijke uren beleefd 

hadden, die brandend door vuur gelopen hadden en over verkoolde lijken 

gestruikeld waren… waarom klaagden en huilden zij niet? 

Waar vroeger de blik op muren van huizen stootte, daar strekte zich nu een 

stomme vlakte uit tot in het oneindige. Een week later werden deze delen van de 

stad afgesloten. Men trok een hoge muur daaromheen… Men vertelde zichzelf, 

dat de lijken in de kelders door vlammenwerpers vernietigd werden. Maar in 

werkelijkheid was het erger. Ze konden vanwege de vliegen niet in de kelder 

komen, ze gleden op de bodem uit over vingerlange maden, en de 

vlammenwerpers moesten voor hen een weg banen. 

Hans Erich Nossack, november 1943 

 

-5- 

Let er op, dat deze Untermenschen U altijd aankijken, altijd de boven hen 

staande in de ogen moeten kijken. Dat is zoals bij een dier. Zolang het zijn 

temmer in de ogen kijkt, zolang doet het niets. Wees voor Uzelf altijd hierover 

duidelijk: het is een beest. Met deze instelling zullen we de Slaven altijd de baas 

zijn. 

Heinrich Himmler, toespraak in Posen, 4/10/1943 

 

Ik heb reeds lang het geloof aan een goed einde verloren… De stad Dunaburg.. 

Hier leefden tot 75% joden… 30.000 zijn niet ver van de stad doodgeschoten. 

Bovendien zijn ook veel andere mensen door ons doodgeschoten, vanwege 

kleinigheden. De Duitser is alleen daardoor nergens populair. 

Soldaat R.H. 27/6/1943 
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Hier bij ons is niet veel nieuws, de laatste dagen werd het getto hier uitgerookt. 

Helaas konden echter enkele joden er vandoor gaan, en af en toe zijn er nog 

kleinere schietpartijen.  

onderofficier H.K. Bialystok, 23/8/1943 

 

… geen mens, geen stuk vee, geen centenaar graag, geen treinrail, geen huis, 

geen bron… De tegenstander moet werkelijk een totaal verbrand en vernietigd 

land aantreffen… doe wat menselijkerwijs mogelijk is.  

Heinrich Himmler, 7/9/1943 

 

Het lijkt mij, dat nog op geen enkel moment de mensenverachting zover 

uitgevoerd is.  

Rudolf Häussler Russland, 6/4/1943 

 

-6- 

4/1/1943: onze mannen leefden in onuitsprekelijk vuilnis.. De verblijven zijn 

holen in de aarde, aangevuld met lompen en Soldaten die het koud hebben… Om 

het onverdraaglijke leven te ontgaan, grijpen vele soldaten naar zelfverminking. 

 

28/2/1943 de ontruiming van Demjansk: vandaag zag ik verschrikkelijke scenes. 

De jongens, meisjes, mannen en vrouwen die nog tot arbeid in staat waren, 

werden door onze soldaten uit hun huizen gehaald en op klaarstaande 

vrachtwagens geladen. Kinderen schreeuwden om hun moeders en vaders, grijze 

ouderen om hun zonen en dochters. Maar wat interesseerde het de troepen die 

dat gewetenloze werk opgedragen hadden gekregen? Weinig later volgde de 

vijand. Hij moet zijn land leeg terug vinden, en ontdaan van mensen. Dat is het 

bevel van Hitler… 

Honderdduizend man op de vlucht. Vol vuil, luizen, verhongerd sleept het leger 

zich voort, kwellend, stotend, stampend.  

Wij hebben het lichamelijk en geestelijk helemaal gehad. Niemand bekommert 

zich om de ander, ieder probeert het naakte leven te redden. Gisteravond bleef ik 

in de sneeuw liggen, hoewel de bunkers maar 60 meter verder waren. Ik kon niet 

meer… 
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1 februari 1943: vijf kameraden zijn vandaag onmachtig in elkaar gestort. Het is 

vreselijk.  

Kurt Kretschmann (uit dagboekaantekeningen uit Rusland) 

 

 

Fühnf Minuten nach Zwölf / Vijf minuten na twaalven 1945  

 

-7- 

31/12/1944: Vanmiddag om 3 uur werd op de radio omgeroepen, dat de Führer 

vannacht om 5 minuten na 12 via de radio een toespraak zal houden. Men heeft 

waarschijnlijk niet door, dat dit enkel gebeurt zodat het woord vervuld wordt:  

‘Ik zal pas 5 minuten na 12 uur ophouden”.  

Theodor Haecker 

 

Dat oorlogen zo lang kunnen duren, dat ze nog verder gevoerd worden, wanneer 

ze al lang verloren zijn, hangt met de diepste driften van de massa samen in 

haar acute toestand te blijven bestaan, niet te vervallen, massa te blijven. Dit 

gevoel is soms zo sterk, dat men er de voorkeur aan geeft, met ziende ogen te 

gronde te gaan, in plaats van de nederlaag te erkennen.  

Elias Canetti 

 

18/2/1945: … moeten we erkennen, dat de ergste oorlog nog altijd beter is en 

beter te verdragen valt dan een door onze vijanden opgelegde vrede. Een volk 

dat vastbesloten is om ieder middel te gebruiken, is gewoonweg onverslaanbaar. 

Het kan de oorlog voor een onbegrensde duur voortzetten.  

Joseph Goebbels in “Das Reich” 

 

25/2/1945: alle piloten van jachtbommenwerpers, die neergeschoten worden, 

moeten niet onttrokken worden aan de verontwaardiging van het volk. 

Bestuurders, die tegen het gevoelen van het volk handelen, zullen voor mij 

rekenschap moeten afleggen…  

Rondschrijven van de Gauleider Albert Hoffmann aan de Landraden, de 

burgemeesters en de politiebeambten.  

(Gauleider is in Nederlands gouwleider = nat- soc hoogste gezagsdrager) 
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Begin 1945: Onze van haat vervulde gezindheid moet de tegenstander als een 

verzengende gloed tegemoet slaan... Wij moeten brandend haten, om fanatiek te 

kunnen vechten… Heil voor onze Führer.  

Oproep van de Beierse Gauleider Paul Biesler in de soldatenkrant “Münchner 

Feldpost” 

 

24/2/1945: 25 jaar geleden verkondigde ik de overwinning van de beweging! 

Heden profeteer ik: aan het einde de overwinning van het Duitse Rijk!  

Adolf Hitler 

 

22/3/1945: Kon ik maar in iedere individuele Duitser kruipen, dan zou ik… iedere 

Duitser vervullen met het fanatieke geloof aan de uiteindelijke overwinning in ten 

hoogste drie maanden.  

Goebbels in een toespraak 

 

31/3/1945: Toen de Führer op 24 februari zei, dat we in dit jaar de historische 

ommekeer afdwingen, dan is dat voor ons een realiteit. Waarop zij betrekking 

heeft, weten wij niet. De Führer weet het.  

SS- staatssecretaris dr. Neumann in een toespraak in München 

 

15/4/1945: Wie jullie bevel geeft tot de terugtocht, zonder dat jullie hem goed 

kennen, moet direct gearresteerd worden en indien nodig, direct gedood worden, 

onverschillig welke rang hij bezit.  

Dagbevel van Adolf Hitler aan de soldaten aan het Oostfront 

 

23/4/1945: mijn Führer, slechts onder U alleen schikt zich iedere Duitse man, 

schikt zich zonder voorbehoud de volledige fatsoenlijke Duitse Wehrmacht. Alleen 

U, mijn Führer, bent Duitsland… Niets is verloren, alles kan nog gered worden, 

maar enkel en alleen met U… 

Telexbericht van Generaal Veldmaarschalk Ferdinand Schörner, Opperbevelhebber 

van de Legergroep Midden, aan Hitler 
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-9- 

Met de voor de directe verdediging van de Rijkshoofdstad ter beschikking staande 

krachten wordt het gevecht om Berlijn… wezenlijk als gevecht om straten en 

huizen gevoerd. Hij moet met fanatisme, fantasie, met alle middelen van 

misleiding, van list en slinkse streken, met voorbereide en uit de nood van het 

ogenblik geboren hulp van alle mogelijke soort, boven en onder de aarde, 

gevoerd worden. De precieze kennis van de situatie ter plekke, het bruikbaar 

maken van de U-bahn en van het onderaardse netwerk van kanalen, maken de 

verdediger onoverwinnelijk, ook bij een getalsmatige en materiële zwakkere 

positie tegenover de vijand!  

Van doorslaggevende betekenis is de strijd in de rug van de vijand. Hiervoor 

moeten in de eerste plaats vrijwilligers worden ingezet, die bezield zijn met een 

fanatieke wil en haat om de Duitse Heimatbodem tot een hel voor de 

bolsjewieken te laten worden. Bij het gevecht in de rug van de vijand komt het er 

op aan, met alle middelen van de krijgslist en sluwheid aan de vijand iedere 

denkbare schade en ieder denkbaar verlies toe te voegen. 

Wie diep achter het vijandelijke front de Heimat en het Reich door meedogenloze 

strijd zonder enige remming tegen de vijand verdedigt en hem schade toebrengt 

waar met maar mogelijk is... deze vervult de hoogste plicht voor een soldaat.  

Uit het “Grondleggende bevel voor de voorbereidingen van de verdediging van de 

Rijkshoofdstad van 9 maart 1945” 

 

-10- 

Dresden, 13 februari 1945: Wie in de kelders bleef, verstikte of verbrandde. Wie 

zich buiten gewaagd had, zag zich door vlammen omgeven. Een woedende 

mensenmassa vulde de Altmarkt. Natte dekens die mensen omgehangen hadden 

en vochtig gemaakte kleding droogden snel in de toenemende ziedende hitte. Ze 

begonnen te branden. Daar bovenop verstikkende walm. Een vuurstorm, die stof, 

roet, vuil en mortel als gloeiende vonken in de gezichten van mensen sloeg als 

een zweep, in zeer korte tijd de ogen dicht maakte en nauwelijks nog in staat 

stelde om te ademen, (dat) maakte de ongelukkigen waanzinnig. Het grote 

sterven begon… 
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Wie in elkaar zakte, stond bij het aanraken van het asfalt het volgende ogenblik 

in lichterlaaie. Armen en benen brandden af. En tot slot bleef er niets anders over 

als een driekwart meter lang zwart torso, dat op een verkoolde boomstam leek.  

A Rodenberger 

 

Dresden 14 februari 1945: Ik probeer de stad binnen te komen, maar er is geen 

stad meer. Er is enkel nog rook, ingestorte straten, instortende ruïnes, lijken. Ze 

liggen apart of in klompen op straat, die geen straat meer is, maar een hete 

steeg, geen steeg, een niets… Lijken, zo verminkt, dat ik ze in het geheel niet 

meer als lijken waarneem, maar als spoken, die uit de hel komen…  

Wolfgang Paul  

 

 

-11- 

Pas in de oorlog, vooral aan het Oostfront, werd uit de Wehrmacht ten slotte 

Hitlers Leger.  

Omer Bartov 1992 

 

De resultaten van historisch onderzoek… laten zich in vier punten samenvatten: 

1. De Wehrmacht was naast de Partij de tweede zuil van het Nationaal 

Socialistische regime. De legerleiding had de oorlogspolitiek van Hitler in de 

dertiger jaren met alle kracht mee bespoedigd. De generaals waren geen 

werktuig, maar een bondgenoot van Hitler.  

2. Met de oorlog in het oosten, eerst tegen Polen en daarna tegen de Sovjet-

Unie, begon een rassenoorlog en vernietigingsoorlog tegen de Slavische 

bevolking. Soldaten van de Wehrmacht waren bovendien hier, net als op de 

Balkan, actief betrokken bij de volkenmoord op de Joden en de Zigeuners. 

3. Naar schatting zijn in Duitse krijgsgevangenschap drie miljoen Sovjet soldaten 

omgekomen of systematisch vermoord. Voor deze misdaden draagt alleen de 

Wehrmacht de verantwoordelijkheid.  

4. In de zomer van 1944 begon de oorlog tegen het eigen volk. Anders dan nog 

in de Eerste Wereldoorlog was de militaire leiding niet bereid of niet in staat om 

de verloren oorlog te beëindigen. Een laatste keer bewees de Wehrmacht zich als 
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tweede zuil van het nationaal socialistische systeem, doordat zij Hitlers ‘totale 

oorlog’ doorvoerde tot de bijna volledige vernietiging van Duitsland. 

Benedikt Erenz, 1995 

 

-12- 

Aan het einde scheen enkel nog de oorlog als oorlog te heersen, losgerukt van de 

laatste mogelijkheden of eisen van de politiek. De oorlog werd als het ware tot 

een persoon, en wel als van een geheiligde geworden en probeerde zijn leven 

van uur tot uur te verlengen- om elke prijs. Het scheen zinloos nog ooit aan gene 

zijde van de oorlog te willen leven. Deze richting ging de ideologie van de oorlog 

tenminste op; de oorlog zelf moest minder gevreesd worden dan zijn einde. Dit 

moest niet voorstelbaar zijn. Als een einde verkondigde de geheiligde persoon 

van de oorlog het niets… 

Reinhold Schneider  

 

De zonder twijfel overwegende meerderheid van de bevolking kan zich nog niet 

voorstellen, dat de militaire nederlaag van het Rijk reeds definitief is.  

Uit een melding van bureau Ohlendorf aan de rijksregering Dönitz van 6 mei 

1945 
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28/4/1945: eerst ben ik naar Berlijn gereden en de stad binnengereden om 9 

uur, vroeg op de 23e april. Het was eerst echt verlaten, doch toen doken 

langzaam ook de bewoners op. Echt versleten kleding van slecht materiaal, 

versleten schoenen, bleke uitgemergelde gezichten… Zonder schaamte, met 

hongerig glanzende ogen, met ellendige, gedwongen glimlachende gezichten 

kwamen vrouwen, mannen en kinderen op ons af en vroegen om brood… 

Wanneer ik mij dit alles herinner, komen mij ook heden nog de tranen in de 

ogen. Het was een treurig schouwspel, deze mars van hongerige en bange 

mensen…  

Brief van een Sovjet soldaat aan zijn moeder  
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In de arbeiderswijken had men de bevrijders met vertwijfelde vreugde verwacht, 

de armen waren uitgestrekt, maar de ontmoeting werd een overval, die de 

zeventigjarigen en de twaalfjarigen niet spaarde en in volledige openheid 

uitgevoerd werd, er werd bericht dat de Russische soldaten nog gedurende de 

van huis tot huis gevoerde gevechten bloedend, uitgeput verbitterd, ophielden 

met vuren zodat vrouwen water konden halen, de hongerigen uit de kelders naar 

de bakkerijen geleidden, hielpen de onder puin begraven mensen uit te graven, 

maar na het gevecht trokken dronken horden door de woningen, haalden de 

vrouwen, schoten de mannen en vrouwen die verzet boden neer… 

Bertolt Brecht 

 

 

 

Verweigerung und Wiederstand / Weigering en Verzet 1943-1945 
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In de mens is een groot verlangen naar duren en blijven, daarover is geen twijfel. 

Maar wat blijft er over van een werk, en duurt het langste, zonder dat het 

veranderd zou moeten worden? Wat blijft in de directheid van het leven fris en 

nieuw? Wat heeft in de tijd, midden in haar, en ondanks haar verterende 

voorwaarden, een echte zweem van de eeuwigheid, zodat hetzelfde tegelijk oud 

en nieuw is? Niet eenvoudig door doen en werken en erkennen, maar door iets 

goeds te doen, iets moois te maken, iets waars te erkennen heeft de mens deel 

aan de eeuwigheid. 

Theodor Haecker 

 

Waarom bekommeren Duitsers zich niet zelf om hun helden? Is voor hen het 

IJzeren Kruis niet belangrijker dan echte ware heldenmoed? Waarom worden 

deze mensen niet naar voren gebracht en geëerd? Zeker, ik weet het, er zijn 

teveel communisten onder hen geweest, maar het waren Duitse communisten, 

en door zo’n behandeling drijft men ze pas echt in de armen van de Russen. 

Bijvoorbeeld heldendaden als het verstoppen van Joden moeten in de 

openbaarheid gebracht worden. Dat is een ethische-politieke plicht die nu in 
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Duitsland en van Duitsland uit vervuld moet worden. Geen vergoelijkingen! Maar 

een bord van eer!  

Hermann Broch, 1948 

 

-15- 

Of het leven nu lang of kort is, waar het op aan komt, is dat men zijn vlag hoog 

houdt en zijn strijd voert. Want zonder strijd is er geen leven… 

Het is voor mij bijna onbegrijpelijk, tot welke mate van verdragen mensen 

kunnen komen. Later zal men deze tijd nauwelijks meer begrijpen... De mensen 

zijn veranderd tot de mogelijkheid van wat zij verdragen kunnen. Van de steden 

in Duitsland zijn puinhopen gemaakt en het ergste van alles is, dat iedere oorlog 

zijn antwoordoorlog reeds in de zak heeft. Iedere oorlog wordt met een nieuwe 

oorlog beantwoord, tot alles kapot is. Hoe de wereld er dan uit zal zien, hoe 

Duitsland er uit zal zien, weet alleen de duivel. Daarom ben ik met mijn hele hart 

voor een radicaal einde aan deze waanzin en verwacht enkel iets van het 

wereldsocialisme. Hoe dat er in mijn hoofd uit ziet, weten jullie. En ook, welke 

voorwaarden mij daarvoor de enig mogelijke toeschijnen. Pacifisme is geen 

gelaten toezien, maar arbeid, harde arbeid.  

Käthe Kollwitz in brieven uit Nordhausen van 8 december 1943 en 17 februari 

1944.  
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Toen in Oostenrijk de Sociaaldemocraten sterk aan de macht waren, zei de kerk 

tot ons, een sociaaldemocraat kan onmogelijk ook katholiek zijn. En nu?... 

Waarvoor heeft God dan alle mensen voorzien van een verstand en een vrije wil, 

wanneer het ons, zoals zovelen zeggen, niet eens is toegestaan om te beslissen 

of deze oorlog, die Duitsland voert, rechtvaardig of onrechtvaardig is?  

Is het voor ons niet direct een aanfluiting, wanneer we God om vrede bidden, 

wanneer we die toch juist niet willen, want anders zouden we toch eindelijk de 

wapens moeten neerleggen?  

Dat wij Katholieken ons simpelweg ter beschikking moeten stellen als werktuig 

van de ergste en gevaarlijkste antichristelijke macht, die tot op heden bestaan 

heeft, kan en zal ik nooit kunnen geloven. 
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Bestaat er dan nog veel slechters, dan wanneer ik mensen vermoorden en 

beroven moet, die hun vaderland verdedigen, enkel om een antireligieuze macht 

aan de overwinning te helpen, zodat zij een wereldrijk kan stichten dat aan God 

gelooft, of liever gezegd goddeloos is?  

Het kan onmogelijk een misdaad of een zonde zijn, wanneer men als katholiek 

eenvoudig de militaire dienst weigert, hoewel iemand dan een zekere dood voor 

ogen heeft. Is het dan niet Christelijker zichzelf als offer te geven, dan dat men 

eerst nog anderen vermoorden moet, die immers ook het recht tot leven op 

aarde hebben… 

Franz Jägerstätter 1943 in de gevangenis, gefusilleerd op 9 augustus 1943 

 

-17- 

Wat de levenden tot de doden spreken, horen de doden niet. Maar wat de doden 

tot de levenden zeggen, (dat) moeten de levenden verstaan…  

Hugo Sonnenschein (Sonka) 

 

Ik ken de cijfers van de in het Derde Rijk vermoorde verzetsstrijders. Die zijn 

gigantisch. Daar zijn meer mensen gevallen dan in Frankrijk of Noorwegen; daar 

hebben meer mensen gevochten dan in de Engelse en Amerikaanse legers. Ik 

noem de aantallen, waar ik dat maar kan. Maar ik weet ook, dat de overlevende 

strijders heden niet over hun daden durven te spreken, uit bezorgdheid, nu tot 

verrader van het vaderland verklaard te worden. Ik schaam me om daarover te 

spreken, ik weet niet, waarom.  

Bertolt Brecht, 1948 

 

Blijft bij ons, jullie doden, helpt ons een nieuwe schuld te voorkomen!  

Günther Eich  
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Leben ist Anfangen / Leven is beginnen 1945 

 

-18- 

De enige vreugde op de wereld, is het beginnen. Het is mooi om te leven, omdat 

leven beginnen is, altijd, op elk ogenblik.  

Cesare Pavese 

 

Weet je iets van de vrede van een slapend kind, weet je iets van de vrede die 

men vindt, wanneer hij de geliefde vrouw vindt, hij de vriend vindt, wanneer hij 

de trouwe vriend in de ogen kijkt, weet jij iets van de vrede, die een zoon in de 

arm van zijn moeder voelt… 

Weet jij iets van de vrede van de avondzon en van de alles bedekkende nacht en 

van de eeuwige sterren… Vrede hebben betekent, zich geborgen weten, zich 

behoed weten, betekent stil, heel stil kunnen worden.. Vrede hebben betekent 

een thuis hebben in de onrust in de wereld.  

Dietrich Bonhoeffer 

 

-19- 

Tot de opvallendste verschijningen van de verwarrende, dubbelzinnige tijd die 

direct op de Eerste Wereldoorlog volgde, behoort het verdwijnen van de 

herinneringen aan de oorlog… De oorlog zonk weg als een scheepswrak, met 

verdachte snelheid en een vreemde, griezelige bedrijvigheid, een door elkaar 

gebeuren van tegengestelde strevingen breidde zich uit… 

Toen gebeurde het merkwaardige, dat mensen, die nooit oorlogszuchtige lusten 

gekend hadden, plotseling aan alles, wat over de oorlog bericht werd, 

hartstochtelijk deelnamen: - terwijl diegenen, die werkelijk in het vuur en in de 

dood gestaan hadden, ook nu nog liever zwegen… In werkelijkheid was de oorlog 

niet verwerkt.. De mensen hadden het in alle onrust niet geleerd, gedachten van 

vrede te denken. Op de vlucht van de ene verschijning naar de andere raakten ze 

eindelijk weer op de slagvelden en onder de grafkruisen, wier eindeloze rijen zich 

stom over hele landen voort strekten. De mensen waren van waan naar waan 

gevlucht, nu vluchtten ze in de oorlog… Wie de geschiedenis van de laatste 

decennia wil begrijpen, moet de vlucht in de oorlog als een wezenlijke bijdrage 

van omgewoelde, verscheurde zielen bekendmaken. Het kan immers niet anders 
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zijn, dan dat een dergelijke neiging snel van buiten opgenomen wordt: dat 

mensen of volken, die in de voorstelling van de oorlog leven, politici of agitatoren 

ontmoeten, die hen de oorlog in voeren.  

Reinhold Schneider, 1945 

 

-20- 

Toen de mannen terugkeerden uit de oorlog… was het alsof ze niet hadden 

opgehouden te sterven, en zij vroegen, wat alle stervenden vragen: met welk 

doel, ach, met welk doel hebben we ons leven verdaan? Wat heeft ons in zo’n 

leegte gesteld en aan het niets een thuis gegeven ? Is dat werkelijk de 

bestemming van de mens en zijn lot? Moet ons leven werkelijk geen andere zin 

gehad hebben als deze on-zin?  

Hermann Broch 

 

In de meeste gevallen is het ogenblik van de bevrijding noch vrolijk noch 

zorgeloos geweest: meestal vond zij plaats tegen de tragische achtergrond van 

de vernietiging, de massavernietiging en het leed. Op dat ogenblik, waarop men 

zich weer tot mens, dat betekent bewust van zijn verantwoordelijkheid, worden 

voelde, keerde ook de pijn van de mensen terug: de pijn over een uit elkaar 

gerukte of verdwenen familie, over het op allen drukkende verdriet, over de 

eigen, niet meer te helen, maar definitief schijnende uitputting, over een leven 

dat men opnieuw moest beginnen tussen de puinhopen en meestal alleen… Niet 

de vreugde is het kind van leed. Leed is het kind van het leed. De bevrijding van 

lijden is slechts voor weinige gelukkigen een bron van vreugde geweest, of 

slechts enkele ogenblikken… meestal ging daarmee een fase van angst gepaard.  

Primo Levi 
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-21-  

De oorlog was voorbij, men had hem overleefd, dat was de hoofdzaak. 

  

Fascisme, machtshonger, massamoord en landenroof, toen al begon het totale 

vergeten. Niemand wilde met de monstruositeiten van het nationaalsocialistische 

regime iets te maken hebben. Ieder had slechts zijn plicht gedaan en zocht 

vergeten voor zich en bij de anderen, die toch niet vergeten konden. Het 

ongrijpbare fenomeen, zich het gebeurde niet meer te willen herinneren, het te 

verdringen, legde zich als een beschermende omhulling over mijn medemensen. 

Ze begonnen het leven met een sprakeloze daadkracht.  

 

Wat me bij deze gehele geschiedenis het meest verbaasde, was het feit, dat geen 

van de mensen, die ik tegenkwam, zich ook maar de geringste schuld bewust 

was. Hitler moest in hen iets atavistisch hebben aangesproken, dat lang 

vergeten, barbaarse reacties opwekte. En toen zich met de ten einde lopende 

oorlog alles als vals, zelfs als boosaardige waanzin manifesteerde, wilden ze zich 

dat niet meer realiseren. Ze wisten het uit hun geheugen. 

Walter Kolbenhoff  

  

-22-  

In de laatste oorlog is waarschijnlijk heel veel meer ondergegaan, dan we ons op 

een of andere manier kunnen voorstellen... 

Reinhold Schneider, 1945 

  

Zes mensen in uniform om een tafel, geen goden, bestemmen, welke steden in 

een uur verdwijnen. 

Elias Canetti 

  

Zestien uur geleden gooide een Amerikaans vliegtuig een bom op Hiroshima... 

Met deze bom hebben we nu een nieuwe en revolutionaire verhoging van het 

vernietigingsniveau bereikt... 

De Amerikaanse president Harry S. Truman op 7 augustus 1945 
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Ik zie in de atoombom... of juister, ik zie in het onaangekondigde gebruik van dit 

gruwelijke middel een heel ernstig ongeluk, omdat hierdoor de 'blanke man' en 

zijn democratie voor decennia gecompromitteerd is geraakt... Niet te bevatten de 

psychologische gevolgen van de atoombom, eveneens niet te bevatten de mate 

aan fysiek lijden, die deze heeft veroorzaakt. 

Hermann Broch, Princeton, 5 september 1945 

  

Deze atoombom is het tot dusver gemeenste, laagste, meest gewetenloze 

oorlogsmiddel... 

  

Ik vrees deze smerige rust, waarin de stem van het echte verstand wordt 

gewurgd... En zo zal dan de dag komen, waarop de mens verdwijnt... 

Hans Henny Jaahnn, 17 augustus 1945  

 

 

 -23-  

Niemand is een nazi. Niemand is er een geweest. Er waren misschien een paar 

nazi's in het volgende dorp geweest, en het klopt wel, deze stad daar, twintig 

kilometer verder, was een broedplaats van het nationaalsocialisme. Om de 

waarheid te zeggen, geheel vertrouwelijk, er was hier een groot aantal 

communisten. We werden altijd al als rooien bestempeld. O, de Joden? Tja, er 

waren in deze omgeving eigenlijk niet veel Joden. Twee misschien, misschien ook 

zes. Ze werden weggebracht. Ik heb zes weken lang een Jood verborgen 

gehouden... We hebben niets tegen Joden. We zijn hebben altijd goed met hen 

kunnen opschieten. We hebben al lang op de Amerikanen gewacht. ... De nazi's 

zijn smeerlappen. ... Nee, ik ben nooit in het leger geweest. ... De jongen was 

ook niet in het leger, hij was ziek. We hebben van deze regering onze bekomst 

gehad. Ach, wat hebben we wat te verduren gehad. De bommen. We hebben 

wekenlang in de kelder gewoond. ... De Amerikanen zijn ons welkom. We hebben 

niet angst voor hen; we hebben geen reden om bang te zijn. We hebben niets 

onrechtmatigs gedaan; we zijn geen nazi's. 
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Men moest het op muziek zetten. Dan konden de Duitsers dit refrein zingen en 

was het nog beter. Ze praten allemaal zo... Een heel volk, dat zich aan de 

verantwoording onttrekt, biedt geen verheffende aanblik. 

Martha Gellhorn, Rijnland, april 1945 

  

-24-  

We hebben zevenendertig naaste verwanten verloren... Waar ook maar joodse 

mensen weer opdoken, was het telkens weer hetzelfde: Ze waren te afgestompt, 

te zwak, om onbezwaarde vreugde over de herwonnen vrijheid te ervaren... 

Ik heb sindsdien duizend maal erover nagedacht, of dat alles werkelijk ten einde 

was... Heeft de mensheid zich veranderd, heeft ze haar rassenhaat overwonnen, 

heeft ze geleerd van de vreselijke prijs, die ze met het leger van gesneuvelden, 

vermisten en vermoorden betaalde? Wanneer alles begon, weet ik. Maar ik ken 

het einde niet. 

Marga Spiegel 

  

Duizenden hebben gehoopt, gesidderd, gebeefd, gewacht, zich op hun kop gezet 

en zich in alle bochten gewrongen en bleven met lege handen achter, omdat - 

ook dat moest men erbij leren - de wereld buiten niet wilde helpen. ... 

  

De wereld moet weten, dat een vonkje van haat een bovenmate grote brand kan 

ontvlammen, die niemand meer kan indammen... Wanneer haat en laster 

langzaam ontkiemen, dan, juist dan past het om wakker en bereid te zijn... Dat 

is het testament van de Auschwitz-gangers. ... 

  

Wanneer men beleefd heeft, hoe alles vergaat, geld en goed, eer en roem, en 

alleen de innerlijke houding van de mens blijft, verwerft men een diepe 

geringschatting voor de uiterlijkheden van het leven. 

Lucie Adelsberger 

  

-25-  

Zolang de mens niet het gevoel van wereldburgerschap krijgt, zodat de jood niet 

alleen voor de joden, de Amerikaan niet alleen voor de Amerikanen bereid is te 

zorgen... zal het op de apocalyptische weg verdergaan. Met andere woorden, het 
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gaat... om het opnieuw opwekken van verantwoordelijkheid, iedereen is voor 

iedereen verantwoordelijk. Gebeurt dat niet, dan zal steeds het uitschot de macht 

kunnen grijpen, weliswaar niet voor lange tijd want de rest zal worden bezorgd 

door de atoombom. 

Hermann Broch. Princeton, 5november 1945 

  

... wanneer een maatschappij haar burgers niet kan gebruiken, dan heeft het 

weinig zin meer, te praten over mensenwaarde en burgerrecht. Wie sociaal en 

economisch 'geen bestaan' heeft, die kan niet doen en laten, wat hij wenst, ook 

al zijn er nog zoveel wetten en staan grondwetsgaranties het toe. Het 

basisfenomeen van het fascisme bestond eruit, dat de mensen hun 

gedevalueerde vrijheid opgaven voor de veiligheid - en dat ze bij deze ruil 

bedrogen werden met betrekking tot beide. Want er bestaat helemaal geen keuze 

tussen veiligheid en vrijheid, op geen enkele manier; er bestaat alleen de 

wanorde, waarin beide verloren zijn, of de orde, die beide verenigt; op zoek naar 

deze orde gist en pruttelt echter de wereld. 

Wilhelm Röpke, 1945 

 

 

Wo stehen wir jetzt? / Waar staan we nu? 1947…  

 

-26-  

Ik vraag ...'Waar staan we nu?' En antwoord zelf: 'De reis naar de maan wordt 

voorbereid.' ...Men kan de aarde op geen enkele manier tot tevredenheid 

inrichten; daarom wil men op de maan dezelfde absurditeit uitproberen. Het is 

zonder twijfel logisch... 

  

Er bestaat geen tak van menselijke activiteit, die niet doordesemd is van de 

leugen, van de leugen van de vooruitgang, van de welstand, van de nationale 

verdediging, van de sociale zorg, van de hygiëne, van de gerechtigheid en de 

wetenschap. Deze laatste, wat is die nog? Een enorm kantoor met veel gangen, 

trappen en ontelbare kamers, waarin specialisten aan het werk zijn, die elke 

gewetensvolle reflectie ontwend zijn, die niet meer weten wat ze doen, van wie 

de morele maatstaf uit een rij aangeleerde stellingen bestaat, die levende dieren 
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ontleden, nieuwe ziektekiemen kweken, om die bij machtsconflicten tegen 

zogenaamde tegenstanders in te zetten, radioactieve stof uit te vinden, om hele 

landen tot uitsterven te kunnen brengen, steeds perfectere moordmachines, om 

het vuur van de hellen en zonnen tegen vlees aan te wenden. ... Er valt te 

vragen: Hoe kon het zover komen? ... Het antwoord is eenvoudig genoeg: De 

reclame maakt van een rot ei een lekkernij. 

Hans Henny Jahnn, 1947  

  

-27-  

Warschau vormt de meest zorgvuldig samengestelde ruïne van Europa... 

Janet Flanner, 22 mei 1947 

  

Aan het einde van de oorlog had Warschau ... 7000.000 doden te beklagen... In 

deze wereld is, misschien met uitzondering van Stalingrad, Warschau de 

wereldstad, die het ergst werd verwoest. ... in Warschau is het grotendeels 

onmogelijk welke gebouwen dan ook te identificeren of de oude kruispunten van 

de straten terug te vinden... 

John Gunther, zomer 1948 

  

... wat de Duitsers in Polen hebben gedaan: vernietiging en plundering op alle 

gebieden bereikte een niveau, dat verder leven van dit ongelukkige volk, als er 

geen schadeloosstelling plaatsvindt, twijfelachtig maakt... 

  

April 1945:... Graubünden... aan de Italiaanse grens... Vooral herinner ik me een 

Duitser in burger... een geïllustreerde krant, die toevallig op tafel lag. Of hij die 

mocht inkijken, vroeg hij beleefd, hij had sinds weken geen krant meer gezien. 

Het was een oude... foto's van Warschau, verschrikkelijke. De man was zeer 

getroffen, schoof de krant weg... 'Dat geloof ik niet,' zei hij ... 'dat doen Duitsers 

niet. Ik ben zelf bij het leger geweest - Nee!' zei hij met beslist hoofdschudden...: 

'Hoe ze de joden destijds in Riga en later in Rusland hebben omgelegd, dat heb 

ikzelf gezien - maar dat, nee, dat geloof ik niet! Onmensen zijn wij niet.' 

Max Frisch, 1948, 1949 
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-28-  

3 februari 1944: Lieve ouders! Ik moet jullie een treurige mededeling doen, 

namelijk dat ik ter dood veroordeeld werd, ik en Gustav G. We zijn geen lid 

geworden van de SS, en toen hebben ze ons ter dood veroordeeld. Jullie hebben 

mij toch geschreven dat ik niet bij de SS moest gaan, mijn kameraad Gustav G. 

heeft het ook niet ondertekend. Wij beiden willen liever sterven als ons geweten 

zo met gruweldaden bevlekken. Ik weet, wat de SS moet uitvoeren. Ach, lieve 

ouders, zo moeilijk als het voor mij en voor jullie is, vergeef mij alles, wanneer ik 

jullie beledigd heb, alsjeblieft, vergeeft mij en bidt voor mij. Wanneer ik in de 

oorlog zou vallen en een slecht geweten zou hebben, zou dat ook treurig zijn 

voor jullie. Nog veel ouders zullen hun kinderen verliezen. Ook veel SS-mannen 

vallen. Ik dank jullie voor alles, wat jullie voor mij sinds mijn kindertijd aan goeds 

hebben gedaan, vergeeft mij en bidt voor mij…  

Een boerenzoon uit Sudetenland 

 

Toen eens God Abraham beloofd had, dat hij Sodom niet zou vernietigen, 

wanneer daarin ook maar 10 rechtvaardigen zouden zijn, zo hoop ik dat God ook 

Duitsland om onze willen niet zal vernietigen. Niemand van ons kan over zijn 

dood klagen. Wie onze kring binnen is getreden, heeft daarmee het Nessushemd 

aangetrokken. De zedelijke waarde van een mens begint eerst daar, waar hij 

bereid is voor zijn overtuiging zijn leven te geven.  

Henning von Treskow in de nacht voor zijn dood, 20 juli 19443  

 


