
Geachte aanwezigen,

Hartelijk welkom, ook namens het NIOD, dat in dit bijzondere

consortium participeert, niet alleen als “eigenaar” van de film – of

misschien moet ik zeggen: filmfragmenten, want een gemonteerde film is

het nooit geweest - maar ook als opdrachtgever van de zoektocht van

Gerard Nijssen, waarvan we de resultaten hier presenteren, een project

dat ook zal worden voortgezet – een stap die we vandaag met deze

bijeenkomst willen markeren.

Ik wilde in mijn korte inleiding twee zaken aansnijden: (1) het belang

van de Westerborkfilm en (2) het problematische karakter van de

Westerborkfilm.

1. Het belang van de film.

Het is duidelijk: het belang van deze film is moeilijk te overschatten. De

film, gemaakt in het voorjaar van 1944 door de Duits-Joodse

kampgevangene en fotograaf Rudolf Breslauer in opdracht van de

kampcommandant Albert Konrad Gemmeker, biedt een zeldzame blik

op een essentiële fase in de nazistische vernietigingspolitiek:

doorgangskamp Westerbork, waar een groot deel van de meer dan

honderdduizend vervolgde Joden en honderden Sinti en Roma voor

kortere of langere tijd verbleven alvorens te worden gedeporteerd naar

het oosten, in de meeste gevallen om daar vermoord te worden, in

Sobibor, Treblinka, Auschwitz, Bergen Belsen, of, met wat meer “geluk”,

naar Theresienstadt of een concentratiekamp.



De film bevat zeldzame beelden, zoals de opnamen van drie

zogenaamde ‘transporten’, één uit Amsterdam in maart 1944 en een uit

Vught op 20 maart 1944, plus een vertrekkend transport op 19 mei 1944

naar Auschwitz en Bergen-Belsen. Aan dit tweede deel was een extra

treinstel gekoppeld met daarin 245 Nederlandse Sinti en Roma,

waaronder Setella Steinbach, het meisje tussen de deuren van de

wagondeuren, een iconisch beeld dat vrijwel iedereen kent.

Dat geldt ook voor de scene waaruit dat beeld komt, want fragmenten

van de film zijn al heel vroeg terecht gekomen in documentaires in

binnen- en buitenland, zoals de befaamde, nog altijd indrukwekkende

korte documentaire Nuit et Brouillard van Alain Resnais uit 1955 – naast

de vaak gruwelijke beelden die gemaakt zijn door de Russen en de

westerse geallieerden bij de bevrijding van de kampen. De beelden van

Westerbork zijn zeldzaam, en daarmee een gewilde bron voor latere

filmmakers, historici en journalisten.

We weten veel van de film, over de opdrachtgever, die na de oorlog over

de totstandkoming heeft verteld, tijdens zijn verhoren en zijn proces -

waar de film overigens ook werd getoond; over Rudolf Breslauer, die

met zijn gezin in het kamp gevangen werd gehouden en ondanks zijn

afgedwongen dienstverlening in 1944 werd gedeporteerd naar

Auschwitz; over de mensen die in beeld kwamen en de vertoning – in

het kamp zelf; we weten veel van de omstandigheden, de toedracht en

de beelden, vooral ook door het speurwerk van Koert Broersma en

Gerard Rossing, die daarvan verslag hebben gedaan in het boekje Kamp

Westerbork gefilmd – Het verhaal over een unieke film uit 1944, dat al weer

meer dan 20 jaar geleden verscheen (maar nog steeds te krijgen is).



Er valt heel veel over de totstandkoming van de film te zeggen, maar dat

zal ik niet doen. Waar ik wel op wilde ingaan, is de problematische

status van de beelden – een status die ook vragen oproept over de

bruikbaarheid van deze beelden in musea of documentaires.

2. Het problematische karakter van de film

De ironie van de geschiedenis wil dat te midden van de schaarse

‘authentieke’ overblijfselen van het Derde Rijk juist foto- en filmbeelden

een prominente plaats innemen. En dat deze beelden sinds 1945

eindeloos zijn gerecycled en gereproduceerd, in honderden boeken en

films: scènes uit de films van Leni Riefenstahl en frontjournaals, foto's

van Mauthausen, Dachau en het getto van Lodz, beelden uit de volledig

door de SS geënsceneerde documentaire over het getto van Warschau uit

1942.

“Bijna al het fotografisch materiaal dat we van de Holocaust hebben”,

aldus de Canadees-Amerikaanse theater- en museumwetenschapper

Barbara Kirshenblatt-Gimblett onlangs in de gedramatiseerde

documentaire Who Will Write Our History, gewijd aan Oyneg Shabes, een

ondergronds verbond van journalisten, wetenschappers en politieke

activisten in het Ghetto van Warschau, -  “Bijna al het fotografisch

materiaal dat we van de Holocaust hebben is gemaakt door de nazi’s,

door de Duitse propagandadienst. Ik denk dat het echt belangrijk is dat

mensen die deze beelden zien, begrijpen dat ze kijken door een Duitse

lens.”



Kijken door de lens van de nazi’s – zolang ik me hiermee bezig houd –

en dat is inmiddels meer dan 25 jaar – krijg ik er maar geen vat op. Soms

lijkt het er op dat wij – het nageslacht – die beelden precies zo

behandelen als Albert Gemmeker ze wilde zien, blijkens zijn antwoord

op een vraag van inspecteur Schön tijdens zijn verhoor in september

1947. Ik citeer:

Gemmeker: “Het moest een Kulturfilm worden, zoals dat in

Duitsland wordt genoemd”

Schön: “Bij het samenstellen van de film is er toch zeker wel een

vernisje bovenop gekomen?”

Gemmeker: “Nee. De film is objectief …  de film is zeer objectief

gemaakt.”

Het vreemde is, dat de beelden zo ook worden gebruikt na de oorlog. Zo

schrijft Willy Lindwer, die voor zijn film Kamp van Hoop en Wanhoop uit

de fragmenten putte, in het gelijknamige boek dat de opnamen van

Breslauer ‘de essentie van wat Westerbork betekend heeft’ bevatten.

Tonen deze onder SS-toezicht gemaakte beelden inderdaad “de

essentie”? Maar waar blijven dan de ontberingen, het moeten delen van

een bed vol ongedierte, de kou, het vuil - en nooit alleen, levend met de

angst, de verlammende angst voor het volgende transport? De opnamen

laten dat niet zien en kunnen en willen dat ook niet laten zien. De

beelden laten dat alles niet alleen weg – maar zo bezien voegen ze ook

iets toe, namelijk een gesanctioneerde leugen, die van onbezorgde

gezichten, schone barakken, landarbeid, purimfeesten en

theatervoorstellingen.



Daarmee dringt zich een vergelijking op met andere door de nazi

gemaakte documentaires, te beginnen met de geheel geënsceneerde,

maar verraderlijk realistische  film over het ghetto van Warschau uit

1942, waarvan eveneens vele fragmenten in honderden naoorlogse films

zijn verwerkt. Of de film over Theresienstadt uit 1944, een film die een

opmerkelijke gelijkenis vertoont met Breslauers film. De film, door de

joodse regisseur Kurt Gerron onder dwang en in opdracht van de SS

gemaakt, brengt het zogenaamde modelkamp Theresienstadt in beeld en

zou bekend worden onder de ironische titel die de bewoners van dit

concentratiekamp daarvoor hadden bedacht: Der Führer schenkt den Juden

eine Stadt (1944). Zoals de reportages van Westerbork is ook deze

Verschönerungsfilm opgebouwd uit dagelijkse taferelen, lieflijke scenes en

vrolijke gezichten.

Waar precies de grens van vervalsing wordt overschreden, is in elk van

de hiervoor genoemde films niet eenvoudig te bepalen. Het is althans

niet duidelijk hoe de beelden van Westerbork en Theresienstadt moeten

worden beoordeeld in vergelijking tot bijvoorbeeld de fotoreportage van

Musserts bezoek aan een opgepoetst Dachau, of de beelden in het

Bauleitung Album van Auschwitz-Birkenau, een ‘zakelijk’ fotografisch

verslag dat wel iets weg heeft van een vakantiefolder en niet toevallig

door zogenaamde revisionisten eind jaren zeventig is gebruikt als

materiaal voor een tentoonstelling die de Auschwitz-lüge moest bewijzen.

Zoals ik al zei: Kijken door de lens van de nazi’s, ik krijg er maar geen

vat op:  Hoe moeten we nu met deze beelden omgaan, wat betekenen ze

nu precies? Of moeten we gewoon ‘niet moeilijk doen’ – om het maar

even plat te zeggen en ons neerleggen bij het gebruik, omdat ze ook



voorzien in een diepgevoelde behoefte: de behoefte aan concrete

voorstellingen van levende mensen – een behoefte die zo sterk is dat

zelfs overlevenden van het getto van Warschau, enthousiast reageren bij

het zien van de door de SS geënsceneerde, met antisemitische doeleinden

gemaakte beelden, omdat ze er het decor van hun eigen leven in menen

te herkennen. Hoe pervers de beelden vaak ook zijn, ze wekken

niettemin het gevoel ’uit de werkelijkheid gegrepen’ te zijn.

Anders gezegd: misschien moeten we, op grond van de suggestie van

authenticiteit en objectiviteit die deze beelden in zich dragen, eenvoudig

accepteren dat ons beeld van de terreur en de vervolging mede wordt

bepaald door de soft focus lens van de nazi’s.


