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 Inleiding.
 Scherven van de oorlog.  

Het patroon van  
de herinnering in België

Hugo Claus heeft in zijn bekendste roman gesuggereerd dat de moeilijke 
omgang met de oorlogserfenis in dit land het echte ‘verdriet van België’ 
was. Maar die gedachte was in 1983, toen Het	verdriet	van	België	verscheen, 
al decennialang gemeengoed. Al sinds de bevrijding riepen oorlogsher-
denkingen in dit land conflicten op over de juiste betekenis van de oorlogs-
gebeurtenissen. Haast vanaf het begin was het bijvoorbeeld onduidelijk 
welke dragers van de herinnering tijdens de oorlogsherdenkingen precies 
moesten worden geëerd. Het verzet, dat elders in West-Europa gedurende 
decennia het belangrijkste verwijzingspunt van de patriottische herden-
kingen vormde, werkte in de Belgische herdenkingscultuur juist als een 
splijtzwam. De Flamenpolitik	die de bezetter tijdens de oorlogsjaren had 
gevoerd, en de verregaande collaboratie van een deel van de Vlaamse 
Beweging weerhielden veel Vlaamsgezinden ervan om zich in die verzets-
herinnering in te schakelen. Zeker vanaf de jaren 1950, herdacht een deel 
van de Vlamingen juist de Vlaamse collaborateurs als belangrijkste oorlogs-
slachtoffers, niet van de bezettingsjaren, maar van de naoorlogse ‘repressie’.1 
In die context verbleekte ook de erfenis van het verzet onvermijdelijk tot 
een partijdige herinnering. Die werd op haar beurt opgeëist door andere 
Vlamingen, door de politieke linkerzijde en door Franstalig België. Op 
heel andere gedenkplaatsen herdacht die coalitie het lijden van verzets-
lieden en van politieke gevangenen. En in plaats van de ‘repressie’ leefde 
in deze kringen juist de verontwaardiging voort over een te lakse houding 
van de Belgische overheid tegenover de voormalige collaborateurs.2 Het 
gevecht tussen die verschillende posities kon bij gebrek aan arbiter nooit 
echt worden beëindigd. Terwijl het conflict aan alle zijden alleen maar 
teleurstelling en verbittering zaaide, hield het ook het verleden eindeloos 
aanwezig in het heden.

Hoe hebben historici zich opgesteld tegenover dat verleden dat maar niet 
voorbij wilde gaan ? Sinds de jaren 1970 hebben zij steeds nadrukkelijker 
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beloofd om de ‘mythen’ van de herinnering in te ruilen voor de ‘objectieve’ 
geschiedenis, door de ‘vergeten’ passages van het oorlogsverleden opnieuw 
in kaart te brengen. Dat gebeurde voor het eerst in L’an	quarante, de omvat-
tende studie over het eerste bezettingsjaar die in 1972 door de politieke 
historici José Gotovitch en Jules Gérard-Libois werd afgeleverd. Gotovitch 
en Gérard-Libois hoopten om, voorbij de tegenstellingen die de herinnering 
beheersten, de vele grijstinten te vatten van een samenleving onder de schok 
van de bezetting. Met veel succes heeft dat onderzoek zich sindsdien verder 
ontwikkeld, in studies over de Vlaamse (maar ook de Franstalige) collabo-
ratie, over het politieke bestuur onder de bezetting en, steeds meer, ook over 
de raciale vervolging. Een variant op het wetenschappelijke offensief vorm-
de de therapeutische aanpak die sinds de jaren 1990 opgang maakte onder 
allerlei commentatoren van het Belgische herinneringsconflict. In een 
bekend gebleven studie uit 1991 omschreven de sociologen Steven Dhondt 
en Luc Huyse de erfenis van ‘collaboratie en repressie’ als een ‘onverwerkt 
verleden’, als een geheel van verdrongen werkelijkheden, vergeten waar-
heden en onbeheersbare conflicten.3 Ook zij probeerden de wederzijdse 
clichés die in de verschillende kampen leefden, te ontmantelen door terug 
te keren naar de feiten. Maar ook die historische therapie bleef botsen op 
de infrastructuur van de herinnering — op een verdeeld herinneringsveld 
waarin oorlogsherinneringen onlosmakelijk verknoopt waren geraakt met 
politieke en communautaire identiteiten.

Strijd en onderhandeling om de oorlogserfenis

In dit boek zal de ontwikkeling van die infrastructuur op de voorgrond 
worden geplaatst. In plaats van de herinnering te confronteren met de ‘reële’ 
geschiedenis zal de ontwikkeling van de rivaliserende oorlogsherinnerin-
gen zelf worden bestudeerd. Dat proces is eerder vooral vanuit politiek 
perspectief geanalyseerd. De historicus Pieter Lagrou heeft aangetoond 
hoe de herinnering aan het verzet in België werd gebruikt om het nationale 
zelfbewustzijn te herstellen, dat ten gevolge van de bezetting én de bevrijding 
door buitenlandse legers zo sterk was aangetast. Lagrou zag die dynamiek 
bijvoorbeeld aan het werk in de discussies over de instelling van bijzondere 
statuten voor oorlogsslachtoffers.4 In die discussies deden heel verschil-
lende groepen hun aanspraken op de verzetsverdienste gelden. Gewezen 
politieke gevangenen, verzetslui en verplicht tewerkgestelden hielden elk 
op hun manier een specifieke ervaring uit de oorlogsjaren aanwezig in het 
heden. Elk van die groepen — Lagrou omschreef ze, net als de Franse 
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historicus Pierre Nora, als ‘herinneringsgemeenschappen’ — vocht tegelijk 
om officiële erkenning door de overheid. Op die manier droegen deze 
herinneringsgemeenschappen actief bij tot de ‘nationalisering’ van het 
eigen slachtofferschap. In de loop van dat proces werden de ervaringen 
van heel uiteenlopende groepen Belgische patriotten aan elkaar gelijkge-
schakeld, terwijl vooral in Vlaanderen de herdenkers van het verzet en de 
sympathisanten van de ‘repressieslachtoffers’ juist uit elkaar werden gedre-
ven. Dat gevecht om de herinnering staat ook in dit boek centraal. Maar 
anders dan bij Lagrou zal dat gevecht niet in louter politieke termen wor-
den geanalyseerd. In plaats van de strijd om politieke erkenning zullen 
hier de herdenkingsplechtigheden en -rituelen worden bestudeerd die 
door de verschillende herinneringsgemeenschappen werden georgani-
seerd. Tijdens die plechtigheden, zo zal blijken, was niet alleen politieke 
‘instrumentalisering’ in het geding. Hier zal een bredere maatschappelijke 
onderhandeling worden bestudeerd, waarin ook culturele elementen een 
belangrijke rol opeisten.

Om die ruimere onderhandeling zichtbaar te maken zal de aandacht 
worden gericht op de gedenkplaatsen waarop de verschillende herinnerings-
gemeenschappen de oorlog plechtig herdachten. Hoewel zulke plaatsen 
van de oorlog in het historisch onderzoek sterk aan belang hebben gewon-
nen, zijn de lieux	de	mémoire	van de Tweede Wereldoorlog tot nog toe onder-
belicht gebleven.5 Toch is het belang van deze plaatsen groot : ze maken 
het mogelijk om de interactie te onderzoeken tussen de politieke context,	de 
culturele media	en de sociale producenten	van de herinnering. Precies in die 
wisselwerking, zo heeft de Nederlandse historica Susan Hoogervorst recen-
telijk nog overtuigend aangetoond, kreeg de Europese oorlogsherinnering 
vorm.6 Dat gedenkplaatsen een belangrijke politieke component bezaten, 
spreekt vanzelf. Zowel de binnenlandse partijpolitiek als de geopolitieke 
verhoudingen in het verdeelde Europa begrensden de arena waarop her-
denkers zich konden bewegen. Maar het is even duidelijk dat deze gedenk-
plaatsen geen eenvoudige afspiegeling vormden van de politieke verhou-
dingen. Het waren geen lege plaatsen waarop een politieke betekenis kon 
worden geprojecteerd, maar culturele symbolen met een eigen lading. Om 
dat tegenstrijdige proces zichtbaar te maken zullen vier gedenkplaatsen 
die een centrale rol speelden in de Belgische oorlogsherinnering met elkaar 
worden geconfronteerd. Het ging om symbolische plaatsen, zowel voor 
de betrokken herinneringsgemeenschap die zich daar had verzameld, als 
voor tegenstanders die zich elders ophielden. Samen belichaamden ze de 
belangrijkste posities in het Belgische herinneringsconflict.
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De eerste van deze gedenkplaatsen, het nationale gedenkteken van 
Breendonk, werd kort na de bevrijding opgericht, als eerbetoon aan de ver-
zetslieden die op die plaats door de bezetter waren opgesloten en mishandeld. 
De horror van de kampervaring werd er teruggeplaatst in een uitgesproken 
patriottisch Belgisch kader. Bij de Brusselse Congreskolom, op de tweede 
plaats, voerden de oud-strijders van de Achttiendaagse Veldtocht het hoogste 
woord. Behalve aan de Belgische natie bleven zij trouw aan de herinneringstaal 
van de Eerste Wereldoorlog. Zo veel mogelijk probeerden zij hun eigen oor-
logsinspanning, maar ook die van de verzetslieden en de politieke gevange-
nen, in te passen in de bestaande heroïsche clichés van de frontoorlog. Bij de 
IJzertoren in Diksmuide, op de derde plaats, gebeurde iets soortgelijks. Ook 
hier bleef de geest van de Eerste Wereldoorlog leven, maar dit keer binnen 
een Vlaams-nationaal kader. De enige helden die hier uitdrukkelijk konden 
worden geëerd, waren de slachtoffers van de naoorlogse ‘repressie’. Verzets-
strijders en politieke gevangenen verdwenen in Diksmuide bijna helemaal 
uit beeld, ten voordele van de voormalige (Vlaamse) collaborateurs. Tot slot 
zal ook aandacht worden besteed aan de Dossinkazerne, die pas veel later 
haar plaats innam in de strijd om de herinnering. Dat gebeurde op de golven 
van een veel ruimere (en geglobaliseerde) transformatie van de oorlogs-
herinnering. Maar ook deze omslag had te maken met een ‘communautaire’ 
emancipatie — dit keer van de Joodse gemeenschap in België.

Herinneringsgemeenschappen  
in een verkaveld landschap

De afgelopen twee decennia hebben historici in toenemende mate aan-
dacht besteed aan de fragmentatie van de oorlogsherinnering, net als aan 
de strategieën die samenlevingen hanteerden om die versnippering te 
bezweren. De Amerikaanse historicus van de Holocaustherinnering James 
Young heeft beklemtoond dat gedenkplaatsen hielpen om ervaringen die 
in werkelijkheid veel te divers waren om ze aan elkaar gelijk te schakelen, 
toch onder één noemer te herdenken. Dat betekende echter niet dat de 
herinnering ook inhoudelijk uniform werd. Misschien deelden de verschil-
lende groepen herdenkers die zich rondom een monument verzamelden 
uiteindelijk toch vooral een plaats	van herinnering, eerder dan een gemeen-
schappelijke herinneringsinhoud.7 Dat inzicht heeft overal in Europa aan 
belang gewonnen, ook in landen waar de homogeniteit van de oorlogs-
herinnering op het eerste gezicht veel groter was dan in België. Zo toonde 
bijvoorbeeld de Franse historicus Henry Rousso in zijn geruchtmakende 
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Le	syndrome	de	Vichy aan dat de schijnbare publieke consensus die in Frank-
rijk decennialang over het oorlogsverleden heerste, al sinds de bevrijding 
doorkruist werd door pijnlijke meningsverschillen. Die vonden hun oor-
sprong, zo betoogde Rousso, in de feitelijke burgeroorlog die er tijdens de 
bezettingsjaren tussen voor- en tegenstanders van het Vichyregime had 
gewoed. Dat conflict keerde langs allerlei omwegen onophoudelijk terug : 
in de meningsverschillen tussen gaullisten en communisten, katholieken 
en Joden, Franse staatsburgers en koloniale onderdanen. Onder de opper-
vlakte van de eenvormige verzetsherinnering bleken verschillende groepen 
herdenkers heel andere herinneringen te koesteren, terwijl ook de twijfel, 
de schaamte en de schuld van de reële oorlogservaring bleven doorklinken 
in de patriottische retoriek.8 Ook in Nederland — waar een soortgelijke 
latente burgeroorlog nooit heeft plaatsgevonden — is de aandacht de laat-
ste jaren gegroeid voor de diversiteit die de herdenkingscultuur sinds de 
bevrijding heeft gekenmerkt.9

Afgezet tegen die debatten leek het Belgische geval eerder een radicale 
exponent van de (West-)Europese oorlogsherinnering dan een uitzonde-
ring erop. De rivaliteiten die de oorlogsherinnering in België beheersten, 
leken immers sterk op de voorbeelden die Rousso voor Frankrijk heeft 
beschreven. Ook hier hadden die spanningen te maken met uiteenlopende 
invullingen van de politieke democratie, en met de verschillende beteke-
nissen waarmee het patriottisme kon worden bekleed. Alleen waren hier 
de tegenstellingen nog groter. Veel sneller nog dan in Parijs of Amsterdam 
liep het patriottische enthousiasme van de bevrijdingsdagen in Brussel te 
pletter op diepe maatschappelijke tegenstellingen. Dat bleek vooral — maar 
niet alleen — tijdens de Koningskwestie, toen de scheidslijnen tussen levens-
beschouwelijk links en rechts, arbeid en kapitaal, Vlaanderen en Wallonië 
geheel samen leken te vallen. Op die manier verwierven de communautaire 
tegenstellingen opnieuw een autonoom belang. 

Die tegenstellingen zaten bovendien ingebakken in de nationale her-
denkingscultuur. In de oudere herdenkingscultuur stond de figuur van 
Albert I centraal, die tijdens de Eerste Wereldoorlog als koning-soldaat bij 
zijn troepen aan het IJzerfront was gebleven.10 Die cultus beheerste een 
wijdvertakt netwerk van oorlogsmonumenten dat sinds de jaren 1920 was 
uitgebouwd. Voor de Brusselse Congreskolom werd in 1922 een graf van 
de onbekende soldaat opgetrokken, dat, naar Parijs voorbeeld, werd uitge-
rust met een heilige steen en een eeuwige vlam.11 Van daaruit ontrolde zich 
een lange ketting van lokale dodenmonumenten, tot in de kleinste dorpen en 
gemeenten. Van bij het begin had dat netwerk echter een communautaire 
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barst vertoond. Op de IJzervlakte werd de cultus van Albert I sinds de jaren 
1920 door de Vlaamse Beweging ingezet voor een Vlaamsgezinde eisen-
bundel (‘Hier ons bloed, wanneer ons recht’). En dat programma evolueerde 
steeds meer in anti-Belgische richting. De Vlaams-nationale teneur van de 
oorlogsherdenkingen aan de IJzer vond haar bevestiging in de IJzertoren 
(‘Alles voor Vlaanderen, Vlaanderen voor Kristus’), die in 1930 werd afge-
werkt. Ook die toren fungeerde als dodenmonument voor (zeven) geval-
len soldaten, en de romantische vormentaal die er werd gebezigd, was het 
spiegelbeeld van de retoriek die rond de Congreskolom werd gevoerd.12 
Maar aan de erfenis van Albert I en de frontoorlog werd op beide gedenk-
plaatsen een radicaal andere betekenis verschaft. Op die breuk entte zich 
na 1945 een verdere communautarisering en politisering van de (nieuwe) 
oorlogsherinnering.

De gefragmenteerde oorlogsherinnering, zo zal in dit boek worden 
betoogd, leidde niet tot een meer ‘democratische’ herinnering, die meer 
ruimte zou hebben geboden voor individuele afwijkingen dan in andere 
Europese landen. Ook in België was de oorlogsherinnering een kwestie van 
groepsidentiteit, en dus ook van groepsdwang. En ook hier kreeg die iden-
titeit pas vorm door de ‘eigen’ oorlogsherinnering af te zetten tegen de 
andere strijdende partijen die het veld van de herinnering bezet hielden. 
De openlijke onderlinge strijd tussen gedenkplaatsen zoals het Fort van 
Breendonk of de IJzertoren hield de aanhangers van die verschillende par-
tijen stevig gevangen in het ‘eigen kamp’. De zelfkritische discussie binnen 
de verschillende kampen kwam in België pas tijdens de jaren 1990 echt op 
gang — zowel in Breendonk als bij de IJzertoren, en later ook in Dossin. 
Ook dat was niet zo heel anders dan in Frankrijk : het nationale debat over 
de erfenis van Vichy barstte daar ook pas aan het einde van de jaren 1980 
echt los. In België — zoals elders — maakte de introspectie binnen de verschil-
lende kampen de problemen trouwens niet noodzakelijk kleiner. Eerder 
werd nu pas duidelijk hoe groot de impact van de Tweede Wereldoorlog was 
geweest, en hoe onmogelijk het bleef om die episode echt af te sluiten. Boven-
dien bleven ook in de jaren 1990 de patronen aanwezig waarlangs de strijd 
om de herinnering decennialang was gevoerd. Die patronen mochten dan 
wel uitgesleten sporen zijn geworden, zij waren voor velen nog steeds te 
vertrouwd om ze echt te verlaten.

Door de verschillende gedenkplaatsen in dat patroon met elkaar te con-
fronteren wordt het mogelijk om de oorlogsherinnering te lezen als een 
landschap, waarop de verschillende posities in de loop van decennia let-
terlijk zijn versteend. Tussen de gedenkplaatsen vormden zich draden van 
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verwantschap die sommige groepen van herdenkers nauw met elkaar ver-
bonden hielden, terwijl anderen juist door onoverbrugbare barrières van 
elkaar gescheiden bleven. Het patroon van de oorlogsherinnering, zo zal 
blijken, was niet alleen opgebouwd uit tegenstrijdige opvattingen, wereld-
beelden of, ouderwets-historisch uitgedrukt, mentaliteiten. Dat patroon sloeg 
ook neer in tastbare, materiële vormen. Op die manier beschouwd was de 
oorlogsherinnering veel meer dan louter een bijeffect van de ‘echte’ geschie-
denis. In dit boek zal die herinnering zelf worden ontleed als een belang-
rijk onderdeel van de naoorlogse Belgische geschiedenis. Het optreden van 
de herdenkers, zo zal duidelijk worden, hielp mee de levensbeschouwelijke, 
politieke (en in mindere mate ook sociale) kampen te construeren waartus-
sen de bepalende conflicten sinds de jaren 1950 werden uitgevochten. Ook 
in de strijd om de herinnering werden de grenzen zichtbaar van de Belgische 
pacificatiedemocratie. Maar de studie van Breendonk of de IJzertoren — en 
het optreden van de overheid op die plaatsen — biedt ook een nieuwe kijk 
op de procedures en de instellingen waarmee werd geprobeerd om die con-
flicten te reguleren.

De staat als regisseur van de herinnering ?

De vraag stelt zich inderdaad door wie dat conflictueuze landschap van 
de herinnering in België werd beheerd en gereguleerd. Tussen de Belgische 
(en later regionale) overheden en de verschillende herinneringsgemeen-
schappen, zo zal hier worden betoogd, ontwikkelde zich een complexe 
verhouding. Het waren Belgische parlementsleden die bijvoorbeeld tot de 
oprichting van het nationale gedenkteken van Breendonk besloten, het 
was de legerleiding die officiële plechtigheden bij de Congreskolom organi-
seerde, en het was de regering die onmiddellijk na de bevrijding disciplinaire 
maatregelen uitvaardigde tegen de herdenkers bij de IJzertoren. Dat bete-
kende dat de verschillende groepen herdenkers, elk op hun manier, gebonden 
bleven aan de overheid. Over de officiële erkenning van gedenkplaatsen, de 
toekenning van subsidies en soms ook de uitvaardiging van politiereglemen-
ten beslisten zij uiteraard niet zelf. Maar tegelijk was de staat als tegenspeler 
ook niet in staat tot meer dan deze begeleidende maatregelen. In plaats van 
actief in te grijpen liet de Belgische overheid het herinneringslandschap in 
grote mate aan zichzelf over. Juist daarom konden de strijdende kampen zich 
elk op hun uithoek organiseren. En vervolgens hoefde de overheid ook niets 
meer te doen dan de strijdende partijen met zo min mogelijk middelen uit 
elkaar houden. Vanuit Europees perspectief was misschien ook die zwakke 
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positie van de staat in de herdenkingscultuur niet zo uitzonderlijk. De 
Nederlandse historicus Rob van Ginkel heeft recentelijk nog betoogd dat 
ook in Nederland de verscheidene herinneringsgemeenschappen een veel 
grotere rol in de constructie van de oorlogsherinnering speelden dan de 
nationale overheid. Ook daar probeerden verschillende groepen herden-
kers de steun te verwerven van de overheid wanneer hun dat paste, en voeren 
zij hun eigen koers wanneer dat moest.13

Paradoxaal genoeg, zo zal blijken, vergrootte de rol van de overheden 
in de oorlogsherinnering pas op het moment dat de Belgische staat aan 
samenhang verloor. Tussen 1970 en 1993, toen de opeenvolgende staats-
hervormingen een steeds grotere autonomie schiepen voor de zich ontwik-
kelende deelstaten, konden de rivaliserende gedenkplaatsen opnieuw wor-
den toegeëigend door de verschillende regionale overheden. Van bijna 
autonome gedenkplaatsen werden zij attributen van de deelstaten, die, elk 
op hun manier, het oorlogsverleden gebruikten om het eigen bestaansrecht 
te legitimeren. Die toe-eigening verliep niet eenvoudig : de overheden zagen 
zich gedwongen om verouderde patriottische boodschappen te herschrij-
ven (zoals in Breendonk) of om storende referenties aan een controversieel 
verleden (de collaboratieherinnering in Diksmuide) op te poetsen. Die 
opera ties wijzigden de relaties met de herinneringsgemeenschappen fun-
damenteel. Een aantal van de oude groepen herdenkers (zoals in Diksmuide) 
maakten gebruik van de nieuwe overheidsbemoeienis om het eigen, parti-
culiere herinneringsverhaal een grotere draagwijdte te verschaffen, ook al 
protesteerden sommigen tegen de inhoudelijke concessies die met dat doel 
moesten worden gedaan. Maar de oorspronkelijke herinneringsgemeen-
schappen werden bovendien gedeeltelijk verdrongen door een nieuwe civil 
society van de herinnering. Die was veel losser verbonden met de specifieke 
gedenkplaatsen en werd bevolkt door jongere, geëngageerde burgers die 
de oorlog zelf niet meer hadden meegemaakt. Het ging om politiek en com-
munautair geëngageerden, maar ook om onafhankelijke intellectuelen, die 
elk op hun manier de oorlogsherinnering inpasten binnen nieuwe maat-
schappelijke noden.

Die nieuwe maatschappelijke noden manifesteerden zich op een ogen-
blik dat de traditionele verzuilde verbanden steeds verder uitgehold raakten. 
Overheden en civil society zochten naar nieuwe manieren om de zogenaam-
de sociale samenhang te versterken. De opmars van uiterst-rechts vanaf 
het begin van de jaren 1990 vroeg bovendien, in elk geval in de ogen van de 
gezagsdragers, om de versterking van ‘democratie’ en ‘verdraagzaamheid’. 
In die context kon de oorlogsherinnering zich transformeren tot een ver-
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haal waarin mensenrechten centraal stonden. Op die manier sloot België 
zich, als laatkomer, aan bij een evolutie die zich sinds de jaren 1970 al in 
veel West-Europese landen had doorgezet. Het nieuwe mensenrechten-
vertoog hielp om de boodschap van de gedenkplaatsen te ‘moderniseren’. 
Mede onder invloed van de herinneringspolitiek van de Europese Unie, die 
zich de Tweede Wereldoorlog steeds uitdrukkelijker toe-eigende als een soort 
van negatieve stichtingsmythe, zou de trouw aan de democratie voortaan 
niet langer worden ‘bewezen’ door de donkere kanten van het eigen ver-
leden te verbloemen, maar juist door de confrontatie met die episodes aan 
te gaan. De eigen ‘ontsporingen’ dienden te worden onderzocht en boven-
dien werden, in naam van het voorbije verleden, excuses aangeboden aan 
de nazaten van de toenmalige slachtoffers. De oprichting van Kazerne 
Dossin — het nieuwe museum naast de oude Dossinkazerne — markeerde 
de definitieve omslag naar een mensenrechtenvertoog in een landschap dat 
nog even sterk verkaveld bleef, maar waarin de rol van de overheid zich 
fundamenteel had gewijzigd.

De retoriek van de oorlog :  
van de loopgraven tot Auschwitz

De oorlogsherinnering, zo mag duidelijk zijn, was nooit transparant 
en eenduidig. De verschillende herinneringsgemeenschappen die zich 
sinds de bevrijding in België manifesteerden, voerden een onophoudelijke, 
uitputtende onderhandeling met de omgeving waarin zij hun verhaal wil-
den vertellen.

Onvermijdelijk moesten zij positie kiezen op een herdenkingsland-
schap dat zij niet zelf hadden gecreëerd, en dat al lang voordat zijzelf op het 
toneel verschenen, langs politieke en communautaire scheidslijnen ver-
deeld was geraakt. Bovendien moesten zij ook een omgang zoeken met de 
verschillende overheden die zich, naarmate de tijd verstreek, steeds actie-
ver met de oorlogsherinnering gingen bemoeien. Maar vervolgens moesten 
zij zich ook nog bedienen van een retoriek	die zij niet zelf hadden ontwikkeld. 
De gedenkplaatsen waarop gewezen politieke gevangenen, verzetsstrijders 
en oud-strijders (en zelfs collaborateurs) zich verzamelden, vertelden 
immers ook een eigen verhaal.

Elk op hun manier droegen Breendonk, de IJzertoren, de Congreskolom 
of de Dossinkazerne een symboliek uit die niet zomaar door de herdenkers 
kon worden gewijzigd. Die vaststelling is belangrijk : slachtoffers waren 
per definitie niet thuis in een wereld die veel van hun reële ervaringen niet 
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had gedeeld. Tegelijkertijd konden ze niet anders gebruikmaken van de 
symbolen, de plaatsen en de rituelen van die gepolariseerde samenleving. 
Die vaststelling relativeert de al te eenvoudige tegenstelling die vaak wordt 
geconstrueerd tussen de ‘gesloten’ patriottische retoriek van de eerste twee 
naoorlogse decennia en de meer ‘open’ mensenrechtenretoriek van daarna. 
Dat slachtoffers zich niet altijd konden herkennen in het heersende herin-
neringsvertoog was geen gevolg van een of andere ‘verkeerde’ herinnerings-
logica die na verloop van tijd werd overstegen. Het was een existentieel 
probleem, dat niet zomaar door een verschuiving van retorische middelen 
kon worden opgelost.

Zowel de patriottische herinnering als de retoriek van de mensenrech-
ten die daarop zou volgen, stelde de herinneringsgemeenschappen voor 
specifieke moeilijkheden. De eer van de natie die meer dan twee decennia 
lang de centrale inzet van de oorlogsherinnering was geweest, week vanaf 
de jaren 1970 voorzichtig (en vanaf de jaren 1990 definitief) voor de ethiek 
van de mensenrechten. Uiteraard speelde in dat vertoog over de Tweede 
Wereldoorlog de judeocide een steeds grotere rol. Ook onder invloed van 
een nieuwe perceptie binnen de Joodse gemeenschap zelf ‘emancipeerde’ 
de moord op de Joden zich uit de politieke en ideologische kaders waar-
binnen de oorlogsherinnering tot dan toe opgesloten was geweest.14 Toch 
betekende dat niet dat het nieuwe mensenrechtenvertoog per definitie 
opener was dan de patriottische oorlogsherinnering die eraan vooraf was 
gegaan. Dat nieuwe (raciale) slachtoffers in het centrum werden geplaatst, 
betekende onvermijdelijk ook dat anderen (zoals de gewezen politieke 
gevangenen) uit de aandacht werden verdrongen. En zoals zal blijken, 
ging die verdringing met evenveel symbolisch ‘geweld’ gepaard als de uit-
sluiting van niet-patriottische herinneringen tijdens de eerste twee decennia 
na de bevrijding.

Eerder dan een chronologische breuk tussen een eerste ‘gesloten’ tijd-
perk van de herinnering en een tweede ‘open’ tijdperk zullen in dit boek 
twee stijlen	van herinneren worden gereconstrueerd, die tijdens de hele hier 
behandelde periode op elkaar bleven inwerken. Terwijl overheden én som-
mige herdenkers vanaf het begin vooral probeerden om de trauma’s en het 
betekenisverlies van de oorlog af te sluiten, bleven anderen juist beklem-
tonen dat die ervaringen, vanwege hun fundamentele impact, nooit meer 
voorbij konden gaan. Die laatsten onderhielden, zoals de Nederlandse 
historica Susan Hogervorst in een andere context heeft betoogd, een 
onwrikbare herinnering, die zij steeds aanwezig hielden in het heden.15 
Beide stijlen sloten elkaar niet per definitie uit — ze raakten ook verweven 
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met elkaar. Zo hielp de patriottische herinneringstaal die uit de negen-
tiende eeuw en het interbellum was overgeleverd, zeker een breuk instellen 
tussen het verleden van de bezetting en het heden van de nationale weder-
opstanding. Maar aan de andere kant moest de oorlog, gezien vanuit het-
zelfde patriottische kader, een eeuwige lotsgemeenschap van de Belgen (of 
voor de Vlaams-nationalisten : van de Vlamingen) zichtbaar maken. En aan-
gezien die lotsgemeenschap gewoon bleef bestaan, behielden de kwetsuren 
van de slachtoffers ook in het heden hun volle betekenis. Het verleden dat 
sommigen op een afstand wilden houden, bleef voor anderen integraal 
onderdeel van het heden.

De individuele stemmen van de oorlog

Wat betekende dat alles ten slotte voor de stem van de individuele getui-
gen ? Zij bewogen zich op een gepolariseerd herinneringsveld, schakelden 
zich vaak strak in binnen de logica van een van de rivaliserende gemeen-
schappen en bedienden zich van de wisselende herinneringstaal die daar 
circuleerde. Maar hoe moeilijk de onderhandeling met die omgevingsfac-
toren ook kon zijn, het was niet zo dat deze getuigen geen enkele handelings-
vrijheid meer overhielden. De agency	van deze getuigen moet opnieuw wor-
den beklemtoond. Vanaf de bevrijding namen deze getuigen de strijd om 
de herinnering ook zelf in handen.16 Die stelling gaat in tegen een sterke 
intuïtie die altijd aanwezig is geweest in het onderzoek naar herinnering 
en collectief geheugen. In dat onderzoek is vaak gesuggereerd dat slachtof-
fers nauwelijks een actieve rol opnamen in de strijd om het geheugen. Ook 
in de naoorlogse samenleving bleven zij slachtoffers, zo luidde de redene-
ring, van een omgeving die geen plaats kon inruimen voor de verschrik-
kingen die de getuigen mee naar huis hadden gebracht. De samenleving 
maakte die ervaringen alleen maar tot een instrument van eigentijdse poli-
tieke en ideologische agenda’s (in dienst van de democratie, het antifascisme, 
de mensenrechten).

De vermeende ‘onteigening’ van de slachtoffers is op twee manieren 
uitgelegd. In het spoor van de opkomende Holocaustherinnering hebben 
velen — terecht — betoogd dat slachtoffers van de oorlogsterreur decennia-
lang geen uiting konden geven aan hun persoonlijke beleving, juist omdat 
individuele ervaringen, net zoals de ervaringen van specifieke groepen, 
werden weggedrukt uit het dominante, patriottische herinnerings patroon. 
Pas de doorbraak van een nieuw herinneringsregime vanaf de jaren 1970, 
zo luidde deze stelling, kon echt spreekrecht verlenen aan de individuele 
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getuige. De grote afstand tot de gebeurtenissen vergrootte op die manier 
de ‘authenticiteit’ van de herinnering.17 Die suggestie vormt curieus genoeg 
het precieze tegendeel van de stelling die een theoreticus van de herinne-
ring als Maurice Halbwachs al in het interbellum heeft verdedigd. Voor 
Halbwachs kon de meest ‘authentieke’, persoonlijke herinnering alleen maar 
blijven bestaan in de periode onmiddellijk na de (oorlogs)gebeurtenissen. 
Die zogenaamde sociale herinnering, die door de getuigen zelf werd onder-
houden, kon slechts blijven bestaan zolang dat milieu zelf in stand gehou-
den werd. In de culturele herinnering, die vorm kreeg op het moment dat een 
nieuwe generatie de herinneringstaak overnam, dreigden de ‘echte’ herin-
nering en de echte motieven van de getuigen onvermijdelijk te vervagen, 
of raakten zij geïntegreerd in andere (maatschappelijke) logica’s.

De oorlogsherinnering, zo zal in dit boek worden verdedigd, was ech-
ter noch authentiek, noch geheel ‘cultureel’. De herdenkers van de oor-
log verwierven ook een stem in het kapittel, door hun eigen ervaringen 
in te schrijven in de bestaande herinneringskaders. Het waren ook de 
getuigen zelf, die hun ervaringen instrumentaliseerden, om de carrousel 
van de herinnering aan de gang te houden. Op die manier namen zij juist 
een bijzonder actieve rol op in de strijd om de herinnering. Door zich te 
engageren hielden zij hun ervaringen onwrikbaar aanwezig in het heden. 
En wellicht bewijst de onophoudelijke oorlog om de herinnering in België 
juist hoezeer zij daar — tot op de dag van vandaag — in zijn geslaagd. Behal-
ve verdriet,	zoals in Claus’ roman, schuilt er in die constatering ook hoop.
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1. De gruwel in een kooi.  
Ongetemde herinneringen  
in Breendonk

Toen de Duitse troepen in september 1944 eindelijk van het Belgische 
grondgebied waren verdreven, trokken de Belgen enthousiast de straat op. 
Zoals eerder in Parijs werd ook in Brussel uitbundig feestgevierd. De beel-
den die zijn overgeleverd van die bevrijdingsfeesten, ademen een sfeer van 
ongeremd patriottisme. Op allerlei symbolische manieren probeerden de 
Belgen het vaderland, dat in 1940 zo smadelijk onder de voet was gelopen, 
in ere te herstellen. In een schijnbare herhaling van de feesten van 1918 
tooiden die burgers zich met de nationale vlag en bezetten ze de centrale 
pleinen van de stad. Maar er was niet alleen enthousiasme. Het bloedige 
Ardennenoffensief, dat tijdens de winter van 1944–1945 nog moest worden 
uitgevochten, riep de verliezen in herinnering die tijdens de bezetting 
waren geleden. De aanzwellende stroom berichten over het uitroeiings-
systeem van de nazi’s temperde de vreugde nog meer. Toen al moesten de 
Belgen ook een plaats geven aan de terreur, die ze tijdens de september-
dagen liefst van al hadden willen vergeten.

De terreurdaden die tussen 1940 en 1944 waren gepleegd, werden algauw 
in woord en beeld gedocumenteerd. Vanaf de eerste maanden na de bevrij-
ding eiste het tragische lot van de vele gevangenen en gedeporteerden de 
aandacht op. In een stortvloed van getuigenisboeken en krantenartikelen 
werd vooral aandacht besteed aan de (Belgische) politieke gevangenen. Over 
de slachtoffers van de raciale vervolging werd veel minder gesproken.18 De 
echte ommekeer kwam er in mei 1945. Pas negen maanden na de bevrijding 
van Brussel, toen de capitulatie van de Duitsers een feit was, keerden de over-
levenden uit de nazikampen terug. Tussen mei en juli 1945 werden maar liefst 
driehonderdduizend Belgen teruggevoerd naar hun vaderland. In de grote 
treinstations maakten elke dag duizenden weggevoerden hun opwachting. 
De menigte nieuwsgierigen was zo groot dat er op de perrons en rond de 
opvangcentra dranghekken moesten worden geplaatst om de mensenmassa 
in bedwang te houden.19 

Onder die weggevoerden bevinden zich heel verschillende categorieën 
van slachtoffers. Sommige gerepatrieerden waren om raciale of politieke 
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redenen opgepakt, anderen waren verplicht tewerkgesteld of hadden zich 
vrijwillig opgegeven voor arbeid in Duitse dienst. Nog anderen waren als 
werkweigeraar gearresteerd of hadden de oorlog als krijgsgevangene in 
Duitse kampen doorgebracht.20 De gedeporteerden eisten zonder twijfel 
de meeste aandacht op. De naziconcentratiekampen werden vanaf het 
begin een cruciaal symbool van hun lijden. Voor de Belgische herdenkers 
na 1944 werden de concentratiekampen wat de loopgraven in de oorlogs-
herinnering na 1914–1918 waren geweest. Prikkeldraad, uitgemergelde 
lichamen en wachttorens zouden voortaan, en voor altijd, het beeld van 
de Tweede Wereldoorlog beheersen.21

De verhalen over de kampen waren onder de bezetting nog onsamen-
hangende, fragmentarische, verre geruchten geweest. De informatie over 
de extreme terreur, in het bijzonder tegen de Joden, werd op ongeloof 
onthaald.22 In Volksche	Aanval, een Vlaamse collaboratiekrant, werd in 
januari 1943 nog de draak gestoken met die ‘gruwelverhaaltjes’ : ‘Je weet wel, 
die Joodsche zuigelingen welke van de borst hunner Joodsche moeder 
worden gerukt om stante pede [ …] in de kachel te worden verbrand. Daar 
zijn altijd menschen dom genoeg om zulke verhaaltjes te slikken.’ 23 Naar-
mate de oorlog vorderde, namen de aanwijzingen voor het bestaan van de 
concentratiekampen toe, en toch bleef het scepticisme over een georgani-
seerde ‘Endlösung’ overheersen. Over het lot van de politieke gevangenen 
was trouwens nauwelijks meer bekend dan over dat van de Joodse bevol-
king. Zelfs iemand als Léon-Ernest Halkin, hoogleraar geschiedenis aan 
de Luikse universiteit en verzetsman van het eerste uur, weigerde in novem-
ber 1943 nog om de geruchten over de Duitse terreur te geloven. In een 
getuigenis die pas na de oorlog werd gepubliceerd, vertelde hij hoe een 
officier van de Gestapo ermee had gedreigd om hem naar Breendonk te 
sturen. ‘Ik was niet zo onder de indruk van die bedreiging als hij had 
gehoopt’, schreef de historicus. ‘Voor mij was Breendonk gewoon een gevan-
genis als een andere, ik had amper aandacht besteed aan de onheilspel-
lende geruchten die hierover de ronde deden en die door Radio Londen 
werden bevestigd. Professionele scrupules weerhielden mij ervan om zon-
der bewijs geloof te hechten aan de Duitse wreedheden.’ 24 Maar toen de 
overlevenden van de politieke of raciale vervolging in de lente van 1945 
terugkeerden, was er geen ruimte meer voor twijfel. De geruchten en de 
onzekerheid maakten plaats voor feiten. De uitgemergelde lichamen 
getuigden van de brutaliteit van de oorlog. De stapels lijken die bij de 
bevrijding van de kampen op foto werden vastgelegd en de wereld rond-
gingen, maakten de schok nog groter.
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Hoe moest dat excessieve geweld worden herinnerd ? Kon die herin-
nering wel worden ingeschreven in de bestaande politieke, culturele en 
sociale kaders van de bestaande herdenkingscultuur ? En bestond er enig 
verband tussen de loopgraven uit de Eerste Wereldoorlog en de kampen 
uit de Tweede ? Die vragen kregen een bijzonder belang in Breendonk, de 
gedenkplaats die tijdens de eerste decennia na de bevrijding uitgroeide tot 
het belangrijkste Belgische symbool van de ‘gruwel’ die zich sinds de 
Duitse inval in 1940 had voltrokken.

Een kermis van de herinnering ?

Vóór de Tweede Wereldoorlog dankte Breendonk zijn bekendheid 
uitsluitend aan het militaire Fort dat daar in de eerste jaren van de twintig-
ste eeuw was gebouwd. Dat Fort maakte deel uit van de verdedigingsgordel 
die rond Antwerpen was opgetrokken in de hoop de neutraliteit van het land 
te kunnen bewaren. Het bouwwerk werd in oktober 1914 door de Duitse 
troepen gebombardeerd en viel negen dagen later in handen van de bezetter. 
Op 10 mei 1940 volgde de tweede Duitse invasie in minder dan één genera-
tie. Breendonk kreeg op die manier plots een plaats in het nationale geschie-
denisverhaal. Van september 1940 tot augustus 1944 gebruikte de bezetter 
de infrastructuur van het voormalige militaire complex om er ‘verdachte 
personen’ in op te sluiten. In het Auffanglager (letterlijk het ‘opvangkamp’) van 
Breendonk werden de gedetineerden voor onbepaalde tijd opgesloten 
voordat ze naar elders werden overgebracht of gedeporteerd. De gevange-
nen waren deels Belgen, die wegens hun vijandige houding tegenover nazi-
Duitsland waren gearresteerd, en deels Joden, overwegend buitenlanders, 
die wegens verzetsactiviteiten of om raciale redenen waren geïnterneerd.25 
Het aantal Joden daalde snel na de opening van het SS-Sammellager	Dossin 
in Mechelen in de zomer van 1942, de eerste stap in de deportatie naar 
Auschwitz. In Breendonk werd een uiterst hard gevangenisregime gehanteerd, 
dat vergelijkbaar was met dat in de concentratiekampen van de nazi’s, op de 
uitroeiing na. Lichamelijke en geestelijke folteringen waren schering en inslag. 
De mishandelingen werden vaak uitgevoerd door Vlaamse SS’ers, die vanaf 
september 1941 in dienst waren genomen om hun Duitse collega’s bij te staan. 
Amper de helft van de drieduizendvijfhonderd gedetineerden die de ver-
schrikkingen in het Fort van Breendonk ondergingen, zouden de Tweede 
Wereldoorlog overleven.26

Het bijzonder wrede regime in het kamp maakte Breendonk al tijdens 
de oorlogsjaren tot inzet van een scherpe propagandastrijd. De foto’s van 
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de Duitser Otto Kropf, een oorlogscorrespondent voor de Propaganda-
Staffel, getuigden van dat gevecht.27 Kropf doorkruiste België tussen 1940 
tot 1943 en nam talloze foto’s van het bezette land. In juni 1941 maakte hij 
een reportage over Breendonk. Hij creëerde in dat verslag een beeld van 
een goed onderhouden en ordentelijk kamp, waarin de piekfijn uitgedoste 
SS’ers scherp afstaken tegen de lelijk geportretteerde gedetineerden. De 
fotograaf koos de gevangenen zorgvuldig uit onder niet-Belgische Joden 
en maakte close-ups van de gevangenen die het best beantwoordden aan 
het nazistereotype van de ‘ontaarde’ Jood. De wreedste plaatsen in het 
kamp — de cellen, de folterkamer, de galg en het lijkenhuis — kreeg de kijker 
niet te zien. Voor Kropf moesten de beelden van Breendonk duidelijk maken 
dat de Joden terecht in de Duitse kampen waren opgesloten. En dat ze er 
bovendien correct werden behandeld.28

Maar ook aan Belgische zijde kreeg al tijdens de bezetting een publieke 
herinnering aan Breendonk vorm. Dat was vooral de verdienste van Paul Lévy, 
die voor de oorlog journalist was geweest bij de Franstalige radio. Lévy werd 
in september 1940 door de Gestapo gearresteerd en in Breendonk opgeslo-
ten, omdat hij weigerde zijn functies bij de radio opnieuw op te nemen, nu 
in dienst van de bezetter. In november 1941 werd hij opnieuw vrijgelaten, nadat 
de clandestiene pers ten onrechte had gemeld dat hij in gevangenschap was 
overleden.29 Lévy vluchtte daarop naar Groot-Brittannië om van daaruit een 
onthullingscampagne te voeren. In talloze persartikelen, radio-interviews 
en conferenties vertelde hij uitgebreid over het drama dat zich in het Fort 
van Breendonk afspeelde.30 In die periode vatte hij naar eigen zeggen ook het 
plan op om het Fort na de eindoverwinning om te vormen tot een bedevaarts- 
en huldigingsplaats.31 Die wens leek al op 3 september 1944 werkelijkheid 
te worden, nauwelijks vierentwintig uur nadat het laatste contingent Duit-
sers het Fort had ontruimd. Op die dag, zo luidde het in een brochure die de 
raad van beheer van het gedenkteken later zou uitgeven, hadden ‘piëteits-
volle handen [ …] bloemen neergelegd op de plaats waar de slachtoffers der 
nazitirannie gedurende vier vreselijke jaren geleden hadden’.32 De toe-
komst van Breendonk als gedenkplaats leek al bij het einde van de oorlog 
helemaal uitgestippeld.

Toch bleek het niet zo eenvoudig om de voormalige kampplaats tot een 
plechtige gedenkplaats om te vormen. Toen Gaston Hoyaux, een oud-gevan-
gene die Breendonk had overleefd, het Fort in 1946 bezocht, concludeerde 
hij dat ‘Breendonk [ …] Breendonk niet meer was ! De hel was veranderd’.33 
Daarop startte het socialistische parlementslid een campagne om de volks-
toeloop rond de voormalige nazigevangenis onder controle te houden. Hij 
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Toen België in september 1944 werd bevrijd, konden ook de 
verhalen over de kampen voor het eerst vrij circuleren. Na de 
vreugde kwam de shock. Al snel werd duidelijk dat sommige 
gruwelverhalen zich bovendien heel erg dichtbij hadden  
afgespeeld. Vooral het Fort van Breendonk werd een symbool 
van de naziterreur op Belgische bodem. Van onderop groeiden 
allerlei spontane plechtigheden om de slachtoffers van dit 
kamp te eren. De plechtigheid op deze foto vond plaats op  
24 september 1944, amper twintig dagen na de bevrijding  
van het Fort. (© Fort Breendonk — Willebroek)
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protesteerde tegen de ongeregelde toe-eigeningen van de herinnering die deze 
plek bezoedelden. Op het spreekgestoelte van de Kamer klaagde Hoyaux 
het voyeurisme en het gebrek aan respect aan die hij tijdens een herden-
kingsplechtigheid in Breendonk in april 1946 had ervaren :

Op die dag moest ik spijtig genoeg toezien hoe de mensenmassa zich op 
de ingang van het Fort stortte en zich zonder enige terughoudendheid 
rond de politieke gevangenen verdrong. Wilden zij een aandoenlijk 
eerbetoon brengen aan de vermisten ? Neen ! Ze waren gedreven door 
een ziekelijke nieuwsgierigheid : het Fort binnengaan om er de collabo-
rateurs die daar werden vastgehouden te zien en te beschimpen. Ik zag 
ook kinderen die op de vestingen liepen zoals ze in de zomer op de duinen 
aan het strand zouden lopen ! Dan zag ik mensen die, om de plechtigheid 
beter te kunnen volgen, op het platform van de galg klommen waar 
[tijdens de bezetting ] nog drie patriotten waren opgehangen.34

Hoyaux stond niet alleen met zijn kritiek. Sinds het einde van de oorlog 
verankerden een groot aantal persartikelen, huldebrochures en herinne-
ringsboeken Breendonk in de publieke herinnering. Maar met die erkenning 
kwam ook de vrees voor sensatiezucht. Tot aan het einde van de jaren 1940 
werden in België vijfmaal meer getuigenissen gepubliceerd over Breendonk 
dan over de Dossinkazerne in Mechelen en veertienmaal meer dan over 
het concentratiekamp van Auschwitz.35 Op enkele uitzonderingen na 
waren al die publicaties gesteld in eenzelfde pathetische stijl. Ook de schrij-
vende pers liet geen gelegenheid onbenut om in detail de wreedheden die 
in Breendonk waren begaan — of de ‘barbaarsheid van de bende galeiboe-
ven’ — te beschrijven.36 Soms werden verhalen zelfs gewoon verzonnen. Zo 
vermeldden in het najaar van 1944 diverse reportages in Le	Soir	Illustré en 
in Le	Matin, op basis van het relaas van enkele oud-gevangenen, dat er in 
Breendonk een gaskamer was geweest.37 Het verhaal van die denkbeeldige 
gaskamer verspreidde zich razendsnel ; zelfs het Report	on	German	Atrocities 
van de Britse militaire overheden maakte melding van het gerucht dat 
gevangenen in Breendonk waren vergast met de rook van een cokeska-
chel.38 Ook andere, meer commercieel gerichte initiatieven vergrootten die 
sensatiezucht. Zo voerde een Antwerps rondreizend theatergezelschap, de 
Luna Troubadours, vanaf 1946 gedurende een aantal jaren een toneelstuk 
op over de voormalige nazigevangenis. Het gezelschap dat zich in operettes, 
voorstellingen voor kinderen en variété had gespecialiseerd, trok door de 
Vlaamse steden en dorpen, en maakte Breendonk tot een voorwerp van 
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ontspanning en amusement. De affiche beloofde niets minder dan een ‘groot 
sensatie-spektakel’.39

De reacties van voormalige gevangenen van Breendonk bleven niet uit. 
Sommigen waren verontwaardigd over het ‘spektakel dat rond “hun” Fort 
werd gemaakt’.40 Anderen merkten dan weer op dat ‘Breendonk geen roman 
[was] … Helaas. Te veel folteringen, te veel dooden’.41 Voor hen ging het 
om een ziekelijke en immorele herinnering. De slachtoffers hoopten op 
een heel andere, ‘eerbare’ herinnering aan de terreur. Populaire, ziekelijke 
en eerbare herinneringen lieten zich echter niet zo eenvoudig scheiden ; 
vaak waren ook de zogenaamd populaire herinneringsuitingen tot stand 
gekomen met behulp van ex-gevangenen. Zo konden de voorstellingen van 
de Luna Troubadours op de officiële steun rekenen van diverse lokale afde-
lingen van de Nationale Strijdersbond en de Nationale Confederatie van 
Politieke Gevangenen.42

Toch bleven de meeste gewezen gevangenen strijd leveren tegen die 
populaire herinnering. Hoyaux betoogde dat de ‘wreedheden die wij heb-
ben meegemaakt, niet commercieel [mogen] worden uitgebuit’. Gevangenen 
waren geen kermisattracties, de ‘gestreepten van gisteren geen vrouwen met 
baarden ! ’43 Hoyaux benadrukte dat de strijd die het verzet had gevoerd, 
in ere moest worden hersteld. Elke burger diende te weten dat de verzets-
strijders wel degelijk door vrijheids- en vaderlandsliefde waren gedreven.44 
In de ogen van die oud-gevangenen volstond het niet om zich de gruwe-
len te herinneren, er moest ook een zin aan de terreur worden verschaft. 
De publieke ruimte moest worden gereguleerd, om te vermijden dat de oor-
log daar tot een herinneringskermis zou degraderen.

Tentoonstellingen droegen tot die regulering bij. Plaatselijke en lande-
lijke exposities rezen als paddenstoelen uit de grond. Zij moesten het leven 
in de concentratiekampen aanschouwelijk maken. De meest opzienbarende 
tentoonstelling werd in 1946 in het Brusselse Jubelpark georganiseerd, 
onder de titel Hitleriaansche	gruwelen. De aangrijpende beschrijving van de 
terreurdaden van de nazi’s had niet tot doel om ‘de gruwelen uit te stallen’ 
of om ‘te voldoen aan de ongezonde nieuwsgierigheid of den smaak van 
het akelige’, zo luidde het in de catalogus. Dat betekende ook dat kinderen 
onder de zestien de toegang tot de tentoonstelling werd ontzegd. In plaats 
van vermeende sensatiezucht regeerde hier een pedagogische ambitie. De 
organisatoren betoogden dat ‘men de omstandigheden van dit verval [moet] 
bepalen, het mechanisme van zulke noodlottige onderneming vernieti-
gen. Aldus zullen wij de menschheid geholpen hebben waakzaam te blijven 
en eens den eersten bode van de verdrukking te herkennen welke ook zijn 
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De prikkeldraad, de foltertuigen en de executiepalen maakten 
Breendonk tot hét Belgische symbool van de oorlogsgruwel. 
Dat symbool verwierf ook een plaats in de populaire cultuur. 
Allerlei boeken, films en theaterstukken vertelden het lijdens-
verhaal van de Breendonkgevangenen. In die brede cultuur van 
de gruwel ‘spreken de dooden’, zoals het op deze affiche uit 
1947 klonk. Op de affiche werd reclame gemaakt voor een voor-
stelling over het Auffanglager, uitgevoerd door het Antwerpse 
gezelschap Luna Troubadours. In de aankondiging voor die 
voorstelling — een ‘Groot Sensatie Spektakel’ — bleek hoe  
snel piëteit op sensatiezucht kon uitlopen. (© SOMA — Brussel)
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masker weze.’ 45 Juist die ambitie kwam ook centraal te staan in het Fort 
van Breendonk. Maar ook dan bleven populaire en pedagogische ambities 
elkaar kruisen.

Een gereguleerde herinnering

Al snel probeerden oud-gevangenen de steun van de Belgische overheid 
te verwerven om Breendonk om te vormen tot een oord van bezinning. In 
juni 1946 diende Hoyaux in de Kamer een wetsvoorstel in om het Fort van 
Breendonk tot een nationaal gedenkteken te verheffen. Op die manier, zo 
argumenteerde Hoyaux, kon de herinnering aan de slachtoffers van het 
nazisme worden verankerd, terwijl ook ‘de ontwikkeling van de burger-
zin van de bevolking’ werd ondersteund.46 Aangezien het Fort publiek 
eigendom was, werd de omgang met het verleden dat daar aanwezig bleef, 
onvermijdelijk een staatszaak. Hoyaux bepleitte de oprichting van een 
autonome openbare instelling met rechtspersoonlijkheid, waaraan de 
Belgische staat de volledige eigendom van de gedenkplaats zou overdra-
gen. Het was verkeerd, oordeelde Hoyaux, om deze gedenkplaats toe te 
vertrouwen aan ‘een onpersoonlijke administratie, die reeds belast is met 
duizend andere zorgen en waaraan, in de toekomst, de noodige ijver zou 
kunnen ontbreken’.47 Het bestuur van wat de voornaamste herinnerings-
plaats van de Tweede Wereldoorlog in België zou worden, moest groten-
deels aan de slachtoffers zelf worden toevertrouwd. De voormalige gevan-
genen bekleedden de meerderheid van de functies in de raad van beheer 
van de nieuw opgerichte instelling. Bovendien zouden zij de secretaris en 
de voorzitter leveren.48

Dit voorstel tot ‘uitbesteding’ van het herinneringsbeleid wekte de woede 
op van Henry Carton de Wiart.49 Deze katholieke oud-minister vond welis-
waar ook dat vaderlandslievendheid en burgerzin moesten worden gepro-
moot. En ook hij geloofde dat ‘de moed en het doorzettingsvermogen, 
waarvan tijdens de verschrikkelijke jaren van de vijandelijke bezetting zo 
talrijke en zo aangrijpende voorbeelden werden geleverd’, in dat perspec-
tief een belangrijke pedagogische waarde bezaten.50 Maar Carton de Wiart 
verzette zich tegen een wildgroei van verspreide herinneringsinitiatieven 
die allemaal door parastatale of autonome instellingen zouden worden 
beheerd. Hij verwees niet alleen naar Breendonk, maar ook naar de Natio-
nale Schietbaan in Schaarbeek, het Fort de la Chartreuse in Luik en de 
Dossinkazerne in Mechelen. Al die projecten, betoogde hij, moesten door 
de regering in één bestuurlijke hand worden gebracht. Het was logisch 



30 s c h e r v e n  v a n  d e  o o r l o g

om de organisatie ervan over te laten aan een nieuw op te richten Belgisch 
Museum van de Wereldoorlog.51 Carton de Wiart verwees hierbij naar een 
initiatief dat hij heel goed kende, aangezien hij voorzitter was van het 
oprichtingscomité van dit bijzonder ambitieuze museum. In het Belgisch 
Museum van de Wereldoorlog, waarvan het ontwerp twee jaar eerder door 
het parlement unaniem was goedgekeurd, zouden alle archieven, publica-
ties en herinneringen moeten worden samengebracht over ‘de geschiedenis 
van onze natie tijdens de twee wereldoorlogen’.52

De oproep van Carton de Wiart om de inspanningen niet nodeloos te 
versnipperen en alle herdenkingsinitiatieven te bundelen onder de koepel 
van het ministerie van Onderwijs werd echter niet gevolgd. Enkele maan-
den later werd Breendonk uitgeroepen tot nationaal gedenkteken, met het 
juridische statuut van autonome openbare instelling, terwijl het Belgisch 
Museum van de Wereldoorlog nooit het daglicht zou zien.53 Na talloze 
parlementaire discussies over het gedenkteken van Breendonk werd de 
versnippering van het herinneringslandschap uiteindelijk bekrachtigd. 
In tegenstelling tot wat bijvoorbeeld in Nederland het geval was, opteerde 
de Belgische staat niet voor een gecentraliseerd herdenkingsbeleid, maar 
liet hij dit beleid over aan lokale initiatieven en verenigingen van oud-
gevangenen.

Door Breendonk uit te roepen tot nationaal gedenkteken — een ‘pre-
mière’ in het Europa van na 1945, als we de officiële geschiedenis van de 
instelling mogen geloven — wilde de Belgische staat hulde brengen aan 
de gevangenen die in dit kamp hadden verbleven.54 Aan de andere kant kon 
er op die manier ook (opnieuw) orde worden geschapen in de oorlogsherin-
neringen. Dertig jaar later gaf André Simonart, hoogleraar geneeskunde aan 
de Leuvense universiteit die als oud-gevangene van Breendonk sterk betrok-
ken was bij het bestuur van de gedenkplaats, het regulerende karakter van 
de wet impliciet toe. Op een plechtigheid naar aanleiding van de dertigste 
verjaardag van de overwinning van de geallieerden verklaarde hij :

[ …] sommigen hebben zich afgevraagd of de wet tot oprichting van 
het nationaal gedenkteken van Breendonk [ …] niet gewoon het gevolg 
was van de hevige emoties die in België werden losgemaakt bij de 
terugkeer van de gedeporteerden, toen men hoorde welke mishande-
lingen ze hadden moeten doorstaan en hoeveel doden ze daar hadden 
moeten achterlaten [ …]. Achteraf gezien zou duidelijk blijken dat het 
gedenkteken van Breendonk aan een nood beantwoordde en nog 
steeds beantwoordt. Alvorens de wet werd gestemd en ondanks de 
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moeilijke bereikbaarheid kwamen talrijke mensen een ogenblik stilte 
in acht nemen in Breendonk, waar reeds bedevaarten plaatsvonden, 
optochten en bloemneerleggingen werden georganiseerd. De wet 
heeft dit alleen vergemakkelijkt en in goede banen geleid, maar niet 
teweeggebracht.55

Had deze omkadering inderdaad alleen maar een bestaande toestand 
bekrachtigd ? Zoals zal blijken, bevorderde de wet ook de groei van een 
specifiek, samenhangend verhaal over de oorlog.

Nationale gruwelen ?

Konden de gruwelen wel worden getemd ? Na de bevrijding werd de 
Tweede Wereldoorlog teruggeplaatst in een patriottische geschiedenis. Zo 
werd de lijdensweg van de gedetineerden in Breendonk voorgesteld als 
een nieuw hoofdstuk van het nationale epos. In dat epos speelde, behalve 
de Belgische onafhankelijkheid, ook de Eerste Wereldoorlog een cruciale 
rol. In Breendonk werd maar al te graag benadrukt dat ook de verzets-
strijders, net als de frontsoldaten eerder, geen seconde hadden geaarzeld 
om met gevaar voor hun eigen leven de vrijheid van hun met invasie bedreig-
de land te verdedigen.

Het Fort van Breendonk leek wel de materiële belichaming van het ver-
band tussen de twee wereldoorlogen. In 1914 werd het als laatste vesting van 
de verdedigingsgordel rond Antwerpen door de vijand ingenomen. Aan deze 
historische continuïteit werden de bezoekers van het Fort van Breendonk 
meteen herinnerd door de twee herinneringsplaten aan beide kanten van 
de ingang. De plaat aan de linkerkant, waarboven een ‘Belgische Leeuw’ 
troonde, bracht hulde aan de ‘helden die voor het land gevallen waren’ tij-
dens de belegering van 1914. De plaat aan de rechterkant, met in het midden 
een macaber doodshoofd, herinnerde eraan dat tijdens de Tweede Wereld-
oorlog ‘duizenden mannen door de Gestapo in het SS-kamp van Breendonk 
gevangen werden gehouden’. De parallel tussen de twee bezettingsperioden 
werd binnen in het gebouw doorgetrokken. Uiteraard stond het conflict van 
1940–1944 hier centraal, maar toch was een van de museumzalen volledig 
aan de Eerste Wereldoorlog gewijd, meer bepaald aan de inname van het 
Fort van Breendonk in het najaar van 1914.56

Vanaf 1948 werd Breendonk een van de belangrijkste centra van het 
Belgische patriottisme. De driekleur wapperde er altijd en het museum was 
voornamelijk aan de nationale oorlogsgeschiedenis gewijd. De herinneringen 
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De overlevenden van Breendonk tekenden al snel protest aan 
tegen de ‘onterende’ herinneringspraktijken rondom het Fort. 
In 1947 werd Breendonk, na een lange campagne van de over-
levenden, bij wet uitgeroepen tot nationaal monument. Sedert-
dien werden de herdenkingen strakker georganiseerd : de chaos 
van het eerste uur maakte plaats voor een expliciete regie. De 
jaarlijkse ‘bedevaarten’ vormden het kroonstuk van deze geor-
ganiseerde herdenking (op deze foto de editie van april 1950). 
Voortaan was de nagedachtenis aan Breendonk het privilege 
van de oud-gevangenen. Als enigen mochten zij optreden als 
bewakers van de herinnering. (© Gazet van Antwerpen)
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die in het gedenkteken waren bijeengebracht, moesten volgens de direc-
tie van de instelling vooral ‘de opofferingsbereidheid, de vaderlandsliefde 
en de hoge idealen van de slachtoffers van Breendonk’ in het licht stellen.57 
Het verhaal van de gruwelen bleek echter toch altijd complexer — of mis-
schien beter uitgedrukt ‘moderner’ — dan deze patriottische lezing deed 
vermoeden.

Waarvan moest Breendonk het symbool zijn ? Al tijdens de parlemen-
taire discussies over het gedenkteken bleek dat er over die vraag geen 
overeenstemming bestond. Hoewel de verschillende politieke fracties het 
eens waren over de noodzaak om toekomstige generaties te onderrichten 
over de lessen van de oorlog, bleef de eigenlijke inhoud van die lessen inzet 
van debat. Net als de bedoelingen van de verzetslieden zelf bewoog de 
herinnering die Breendonk wilde koesteren zich vanaf het begin tussen 
patriottisme, antifascisme en democratie. Het belang dat aan die verschil-
lende motieven werd gehecht, varieerde naargelang de politieke overtui-
ging. Maar dat de verschillende elementen altijd met elkaar verweven 
bleven, bewees het wetsvoorstel dat door Hoyaux werd ingediend. Zijn 
initiatief was in de eerste plaats ingegeven door een patriottisch gevoel. 
‘De stemming’, zo stelde hij, ‘zal een eerbetoon zijn aan de gesneuvelden 
en aan al degenen die voor België hebben geleden.’ 58 Maar de socialisti-
sche volksvertegenwoordiger verwees ook naar de strijd tegen het fas-
cisme en herinnerde eraan dat de verzetslieden zich ook door ‘vrijheids-
lievendheid’ hadden laten leiden. Het idee om een nationaal gedenkteken 
op te richten zou hij trouwens hebben gekregen nadat hij de communis-
tische minister Jean Terfve hoorde pleiten voor de oprichting van ‘een anti-
fascistisch museum’. ‘Ik dacht onmiddellijk aan Breendonk’, zo meende 
Hoyaux zich later te herinneren.59 Hij hoopte zijn landgenoten ervan te 
overtuigen dat de werkelijke vijand niet zozeer een andere natie was 
geweest, als wel een ideologie — ‘de nazigeest’. Alleen zo zou de Belgische 
bevolking ‘wanneer ze morgen naar het gedenkteken van Breendonk 
kijkt, [ …] de patriottische eenheid, de sociale vooruitgang én de vrijheid 
naar waarden leren schatten’.60

Dit vertoog, waarin patriottisme, antifascisme en al snel ook antitotali-
tarisme in elkaar overliepen, zou daarna ook in Breendonk te horen zijn. Toch 
was de modernisering van de oorlogsherinnering tegelijk al begonnen, want 
in het gedenkteken van Breendonk werden goed en kwaad niet volledig 
gescheiden door nationale grenzen. Zo werd er plaats ingeruimd voor de 
Belgische SS’ers die de Duitsers assisteerden, maar in mindere mate ook 
voor de Joodse slachtoffers.
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De SS’ers, de Joden en het verzet

In het herinneringsverhaal dat in Breendonk werd geproduceerd, speel-
den de Belgische handlangers van de Duitse bewakers heel terecht een pro-
minente rol. Sinds september 1941 hadden Vlaamse SS’ers in Breendonk 
de groeiende gevangenispopulatie onder de duim helpen houden. Een aan-
tal van deze Vlaamse SS’ers werd berucht vanwege de ongewone brutaliteit 
waarmee zij te werk waren gegaan. De meesten van die Vlamingen werden 
in de maanden na de bevrijding gearresteerd en in maart 1946 voor de recht-
bank geleid. Op de beklaagdenbank in Mechelen zaten behalve deze ‘beulen 
van Breendonk’ ook enkele gewone burgers die tussen 1940 en 1944 in het 
kamp hadden gewerkt, net als enkele barakoversten. Die laatsten waren als 
gedetineerden door de SS’ers ‘gepromoveerd’ om de orde te bewaren. Twee 
maanden na het begin van het proces en na het verhoor van honderden 
getuigen viel het verdict. Zestien van de drieëntwintig verdachten werden 
ter dood veroordeeld, van wie twee bij verstek. Alle andere beschuldigden 
werden, op één na, tot zware gevangenisstraffen veroordeeld.61

Het proces tegen de ‘beulen van Breendonk’ en de terechtstellingen 
met de kogel die er in april 1947 op volgden, haalden verscheidene weken 
lang de voorpagina’s van de Belgische kranten. De vermaarde filmstudio 
Metro-Goldwyn-Mayer huurde zelfs André Cauvin in om dit proces te 
verslaan. Deze getalenteerde Belgische cineast, zelf een verzetsman van 
het eerste uur, deed verslag van het proces in Les	tortionnaires	de	Breendonk.62 
Samen met de massale persaandacht zorgde die succesvolle filmproductie 
ervoor dat de namen van de Vlaamse SS’ers — met Richard De Bodt en 
Fernand Wyss op kop — bij het grote publiek bekend raakten. Dat publiek 
leerde dat de terreur van de bezetter zonder Belgische medeplichtigheid 
niet mogelijk was geweest. Ook Belgen, zo moest nu door iedereen worden 
toegegeven, hadden in Breendonk landgenoten gefolterd en soms zelfs 
koelbloedig vermoord. Dat gegeven kwam ook centraal te staan in het tot 
gedenkteken omgebouwde kamp. Een van de zalen van het Fort was zelfs 
volledig gewijd aan het opzienbarende ‘proces van de beulen’.63 Ook in 
de steeds omvangrijker getuigenisliteratuur speelde het thema een belang-
rijke rol. Zo beschreef Halkin in zijn memoires, die in 1947 verschenen, de 
wreedheid van de Belgische SS’ers : ‘[ …] ze kwamen onverwachts, de mis-
lukkelingen, de verraders. Zij oefenden een onbeperkt gezag uit, en ze 
lieten dit ook duidelijk blijken. Het leek wel alsof ze blij waren dat ze hun 
landgenoten mochten terroriseren, want de beulen waren Vlamingen.’ 64 
Dit deel van de geschiedenis van de nazirepressie droeg vanzelfsprekend 
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bij tot een gedeeltelijke ‘denationalisering’ van de oorlogsherinnering. 
Zoals werd benadrukt in de officiële geschiedenis van Breendonk, hielp de 
geschiedenis van de Vlaamse beulen het verschil duidelijk maken tussen 
‘de nationale oorlog van 1914 en de ideologische oorlog van 1940’.65 Dat 
effect werd nog versterkt door de — weliswaar beperktere — aandacht voor 
het lot van de Joden.

Net als de aandacht voor de binnenlandse handlangers van de nazi’s 
relativeerde ook de focus op de Joodse slachtoffers het patriottische belang 
van de oorlogsherinnering. Tijdens de eerste helft van de bezetting, van 
1940 tot 1942, waren de helft van de gedetineerden in Breendonk Joden 
geweest.66 De deportatie en de uitroeiing van de Joden was in België pas 
begonnen in de zomer van 1942, maar de bezetter voerde ook tevoren reeds 
een antisemitische politiek. Daarom werden er ook tijdens de eerste oorlogs-
jaren al honderden Joden vastgehouden in Breendonk — bijna uitsluitend 
Joden met een buitenlandse nationaliteit. Ze werden voor kleine misdrijven 
gearresteerd, zoals het overtreden van de avondklok. En vervolgens werden 
ze naar het Auffanglager	gestuurd, terwijl een niet-Joodse Belg die eenzelfde 
soort overtreding beging, in het slechtste geval in een lokale gevangenis 
werd opgesloten.67 Vanaf 22 juli 1942 ging de bezetter over tot systemati-
sche arrestaties met het oog op deportatie naar het oosten. Ook de eerste 
slachtoffers van deze razzia’s, onder wie een groot aantal vrouwen, werden 
tijdelijk in Breendonk geïnterneerd. Vijf dagen na het begin van de syste-
matische campagne werd op het terrein van de Dossinkazerne echter het 
SS-Sammellager Mecheln opgericht. Vanaf dat ogenblik werden de meeste 
Joodse gevangenen uit Breendonk naar Mechelen overgebracht in afwach-
ting van hun deportatie naar Auschwitz. Maar zelfs dan was er een klein 
aantal Joodse gevangenen in Breendonk overgebleven. Die minderheid 
onderging er een bijzonder wrede behandeling.

De brutaliteit van die behandeling maakte het mogelijk om de Joodse 
gevangenen van Breendonk op te nemen in de oorlogsherinnering. In 
tegenstelling tot wat algemeen wordt aangenomen, werd hun lot niet hele-
maal verzwegen. Dat bleek uit het rapport uit 1948 van de Commissie voor 
oorlogsmis daden. Een van de voornaamste categorieën van gedetineerden 
die hierin werden vermeld, waren de Joden. In het verslag werd beklemtoond 
dat ‘hun aanwezigheid te Breendonk over ’t algemeen te wijten [was] aan 
hun rasafkomst, alhoewel er toch ook Joodse politieke gevangenen zijn 
opgesloten geweest’.68 Het officiële rapport vervolgde : ‘[ …] de Joden 
werden te Breendonk op de ergste manier behandeld, maar de tragische 
werkelijkheid noopt ons te zeggen dat er slechts weinig overlevenden zijn 
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die getuige zijn geweest van de misdaden die tegenover de Joden gepleegd 
werden.’ 69 Het leed van de Joden werd eveneens vermeld in de individuele 
getuigenissen die na de bevrijding verschenen. ‘Overal heerschte de ter-
reur’, schreef Gaston Hoyaux in zijn memoires uit 1945, maar ‘niets overtrof 
de toestand van de Joden — die zelfs tot zingen werden gedwongen bij het 
brengen van een doode naar het appèlplein — alles wat men maar kan 
indenken inzake verschrikking’.70 Vaak werd er vermeld dat de Joden van 
Belgische nationaliteit in Breendonk als Joden en niet als Belgen werden 
behandeld. Zo ontdekte het naoorlogse België dat net als de beulen ook 
de slachtoffers een heterogene verzameling vormden. Ook de slachtoffers 
waren niet alleen trotse vaderlanders.

Toch bleef de aandacht voor de Joodse slachtoffers altijd oppervlak-
kig. Joden bleven een bijproduct van een ‘gruwel’-vertoog dat binnen 
Belgische kaders vorm had gekregen. In dat verhaal kregen Joden wel 
een plaats, maar zij bleven vaker passieve representanten van de terreur 
dan actieve participanten met een betekenisvolle eigen identiteit. Teke-
nend was de tweeslachtige houding die Lévy, decennialang de belang-
rijkste bestuurder van het gedenkteken van Breendonk, tegenover zijn 
eigen Joodse achtergrond aannam. In 1935 was deze journalist van Jood-
se afkomst in het huwelijk getreden met een katholieke vrouw. In juli 1940, 
na zijn vlucht naar Frankrijk, bekeerde hij zich tot het katholicisme, 
twee maanden voor zijn arrestatie. Na zijn overbrenging naar de gevan-
genis van Sint-Gillis schreef hij een memorandum over La	question	juive	en	
Belgique. Amper enkele dagen na het verschijnen van het eerste decreet 
van de bezetter tegen de Joden overhandigde hij het werkstuk aan Hendrik 
De Man, wiens sympathieën voor de Nieuwe Orde inmiddels algemeen 
bekend waren.71 In dat memorandum verwierp Lévy het racisme van 
nazi-Duitsland, maar de ‘Belgische oplossing’ die hij zelf voorstelde, 
bulkte al evenzeer van de discriminerende maatregelen.72 Lévy stelde 
voor om alle Joodse religieuze praktijken te verbieden, Joodse culturele 
verenigingen op te heffen en ook alle huwelijken te ontbinden tussen 
individuen met meer dan twee Joodse grootouders. Hij betreurde de ‘mas-
sale toestroom’ van Joden uit Oost-Europa sinds de jaren 1920 en aar-
zelde niet om het ‘Joodse racisme’ aan de kaak te stellen, dat volgens hem 
aan de oorsprong van het ‘Arische racisme’ had gelegen.73 Dat program-
ma van Lévy — door De Man later als ‘collaborationistisch’ bestem-
peld — lokte echter geen onmiddellijke reacties uit.74 Eind november 1940 
werd Lévy overgeplaatst naar Breendonk. De ironie van de geschiede-
nis wilde dat Lévy in het kamp juist wél als Jood werd beschouwd. In de 



1 .  d e  g r u w e l e n  i n  e e n  k o o i  37

ogen van de nazioverheden was de afstamming immers belangrijker dan 
de religieuze praktijk.75

De vervolging tijdens de oorlogsjaren bewoog Lévy niet tot een andere 
omgang met zijn Joodse achtergrond. Ook toen hij in 1948 tot conservator 
van het gedenkteken van Breendonk werd benoemd, was hij niet geneigd 
om veel plaats in te ruimen voor het Joodse slachtofferschap.76 Met de ijver 
van een bekeerling probeerde hij daarentegen om van het Auffanglager een 
katholieke bedevaartsplaats te maken. Vanaf de jaren 1950 organiseerde hij 
elk jaar een kruisweg binnen de muren van het Fort. Op die manier pro-
beerde hij het lijdensverhaal van Christus en het leed van de gedetineerden 
met elkaar te verbinden in één patriottisch-religieuze mystiek. Die houding 
van Lévy was exemplarisch voor de ruimere omgang met het lot van de Joden. 
Niet de Joodse slachtoffers zelf, maar de mishandelingen die ze hadden 
moeten ondergaan, eisten de meeste aandacht op. Hier stonden de Joodse 
slachtoffers niet symbool voor een Joodse geschiedenis, maar voor het 
geweld dat in ‘de hel van Breendonk’ had geheerst. Dat geweld had de Joden 
binnengeleid in de Belgische geschiedenis — en buiten dat patriottische 
kader leken zij geen enkele reden van bestaan te kunnen verwerven.77

De echte helden van Breendonk, zo bleek uit de cultus die na de bevrij-
ding op gang kwam, waren de gevangenen die om hun politieke overtuiging 
opgesloten waren geweest. Zo beweerde Hoyaux in 1947 al dat het gedenk-
teken vooral ‘een eerbetoon was aan hen die hadden gestreden’.78 Meer dan 
twintig jaar later omschreef ook Simonart Breendonk als een ‘gedenkteken 
van de lijdenweg van de politieke gevangenen’.79 Dat er heel verschillende 
categorieën van gedetineerden hadden bestaan — het officiële rapport van 
1948 over de oorlogsmisdaden had het nog erkend — verdween tijdens de 
eerste twee decennia na de bevrijding steeds verder op de achtergrond.80 
De institutionalisering van de herinnering isoleerde de ervaringen van één 
enkele groep van gevangenen in Breendonk en dwong die in een patriot-
tisch kader. Natuurlijk hadden verzetslieden een zeer groot aandeel van de 
gevangenispopulatie in Breendonk gevormd, maar zij waren nooit de enigen 
geweest. Door alle aandacht te richten op de burgers die in opstand waren 
gekomen tegen het nazisme, werd de nationalisering van het verzet steeds 
sterker aangezet. De verdiensten van een kleine minderheid van individuen 
onder de bezetting werden die van de natie als geheel.81 Dankzij die ‘bes-
ten onder de Belgen’ kwam het hele land opnieuw in het kamp van de 
overwinnaars van de oorlog terecht. Tegelijk konden de nederlaag van het 
land in 1940, de daaropvolgende bezetting en de bevrijding door buiten-
landse legers terzijde worden geschoven.82
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Dat de meeste aandacht van het gedenkteken van Breendonk uitging 
naar het lot van de verzetslieden, betekende nog niet dat in Breendonk 
een homogeen verhaal kon worden verteld. Het engagement van de ver-
zetslieden en de trajecten die ze hadden gevolgd, waren immers op zijn 
minst uiteenlopend. Van de reactionaire rechterzijde tot het communisme, 
van patriottisme tot antifascisme — alle politieke fracties waren in het 
kamp vertegenwoordigd geweest.83 Ook na de oorlog bleef die politieke 
diversiteit de diverse actoren verdelen die het Auffanglager tot centrum van 
de herinnering wilden verheffen. Dat bleek bijvoorbeeld uit de interventie 
van de Vlaamse communist Bert Van Hoorick in de Kamer in januari 1947, 
tijdens de debatten over de oprichting van het nationale gedenkteken. Van 
Hoorick, die zelf Breendonk had overleefd, steunde het wetsvoorstel dat 
door Hoyaux was ingediend. Maar hij herinnerde er wel aan hoezeer in 
het bijzonder zíjn partijgenoten hadden geleden onder de folteringen, 
zelfs nog voor de invasie van de Sovjet-Unie door nazi-Duitsland. ‘Mijn-
heeren van de rechterzijde,’ waarschuwde Van Hoorick, ‘weest rechtvaardig 
en geeft ons wat ons toekomt : René Dillen, nationaal organisatiesecretaris 
der communistische partij, de eerste politieke gevangene van Breendonk, 
die verplicht werd er den zwaren arbeid te verrichten, geboeid aan handen 
en voeten, en die zijn leven heeft gelaten voor onze vrijheid en voor onze 
onafhankelijkheid ; René Dillen is het symbool van den onmiddellijken 
weerstand der communisten, van het eerste uur der bezetting af ’.84 Zo 
barstten de ideologische meningsverschillen van vóór de oorlog daarna 
opnieuw en nog heviger los. Die strijd om de verzetsverdienste maakte 
barsten in de illusie van ‘nationale’ gruwelen.

Herinneren tijdens de Koude Oorlog

De Koude Oorlog tekende in Breendonk vanaf 1948 twee heel ver-
schillende herinneringsgemeenschappen af, de ene communistisch en de 
andere anticommunistisch. Beide groepen herdenkers bleken het in toe-
nemende mate over alles oneens, of het nu ging om het beheer van de instel-
ling, de boodschap die het gedenkteken moest uitdragen, of de manier 
waarop die boodschap moest worden verspreid. De tegenstellingen wer-
den in eerste instantie zichtbaar binnen de raad van beheer. Zoals eerder is 
gezegd, kregen de ex-gedetineerden van het kamp daarin de bovenhand. 
Ze bezetten een meerderheid van de vijftien zetels en leverden ook de 
voorzitter en de secretaris van het bestuur. Deze beheerders werden 
benoemd bij Koninklijk Besluit — de instelling werd in de praktijk gefi-



1 .  d e  g r u w e l e n  i n  e e n  k o o i  39

nancierd door de minister van Landsverdediging. Toen in 1947 de eerste 
raad van beheer moest worden samengesteld, besliste toenmalig bevoegd 
minister Raoul de Fraiteur dat het Nationaal Verbond van Oud-gevange-
nen van Breendonk zelf de vertegenwoordigers van de gewezen gevangenen 
mocht aanduiden.85 De herinneringspolitiek werd door de Belgische staat 
uitbesteed — en in de praktijk liet de minister toe dat de oud-gevangenen 
bleven bekvechten.

Het Nationaal Verbond van Oud-gevangenen stond onder communis-
tische controle sinds de oprichting van de vereniging in september 1944. 
De aanhangers van het Nationaal Verbond probeerden eerst om hun voor-
zitter, de communist Georges Canivet, als hoofd van het gedenkteken te 
laten benoemen. Deze poging stuitte echter op het verzet van de anticom-
munistische fractie van oud-gevangenen. Lévy ging in de tegenaanval en 
waarschuwde dat de communisten al sinds de bevrijding probeerden om 
beslag te leggen op de herinnering van Breendonk. Ze zouden hebben 
gepoogd om het gedenkteken onder de voogdij te plaatsen van het minis-
terie van Openbare Werken, dat onder leiding stond van hun partijge-
noot Jean Borremans, zelf een oud-gevangene van Breendonk. Lévy ‘vergat’ 
wel de stappen te vermelden die hij in 1946 zelf had ondernomen om in 
Breendonk een museum op te richten. Als volksvertegenwoordiger van de 
Belgische Democratische Unie, een kortstondig christendemocratisch 
experiment, had Lévy zelf contact opgenomen met de toenmalige minister 
van Wederopbouw, de communist Jean Terfve. Via Terfve had Lévy gepro-
beerd om het materiaal van de tentoonstelling over de Hitleriaansche	gruwelen	
te terug te krijgen.86 Die vroege poging om in Breendonk een permanent 
museum op te richten was echter mislukt.

De anticommunisten slaagden er uiteindelijk in om de kandidatuur 
van Canivet tegen te houden. Ze zorgden ervoor dat een anticommunist, 
de Leuvense hoogleraar Simonart, tot voorzitter van de raad van beheer 
werd benoemd. In die raad bleven ook communisten aanwezig, maar hun 
invloed was op zijn minst beperkt te noemen. De bekendste onder die 
communistische vertegenwoordigers was Xavier Relecom, die van 1936 tot 
aan zijn arrestatie in 1943 secretaris-generaal van de Kommunistische Partij 
was geweest. Kort na de bevrijding kwam deze alom gerespecteerde poli-
tieke leider in eigen kring echter onder vuur te liggen. Van partijleider werd 
hij tot gewoon partijmilitant gedegradeerd, omdat hij in Breendonk een 
‘compromis’ met de Gestapo had gesloten. Hij zou pas jaren later opnieuw 
verantwoordelijke functies binnen zijn partij bekleden.87 Ook Canivet 
zetelde in de raad van beheer als vertegenwoordiger van de KP. Hij zou in 
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1953 uit de partij worden gezet wegens ‘meningsverschillen over de politieke 
lijn die de P[artij] moest volgen in de strijd voor het behoud van de eenheid 
onder de P[olitieke] G[evangenen] en de verdediging van hun morele en 
materiële belangen’.88 Maar op dat ogenblik waren de communisten van 
Breendonk al lang aan de kant geschoven. Hun vertegenwoordigers waren 
uit de raad van beheer verwijderd na een gerichte aanval die tegelijkertijd door 
liberalen, socialisten en — vooral — katholieken als Simonart en Lévy werd 
uitgevoerd. De partij die zo graag de geest van het verzet had belichaamd, 
verloor al vóór 1950 alle inspraak in het beheer van de voornaamste her-
denkingsplaats van dat verzet.

De marginalisering van de communistische bestuursleden betekende 
echter nog niet het einde van de rivaliteit in Breendonk. Het conflict ver-
plaatste zich van de raad van beheer naar de binnenplaats van het Fort. 
De communisten hergroepeerden zich binnen het Nationaal Verbond van 
Oud-gevangenen, dat stevig onder communistische controle bleef. Die 
vereniging had weliswaar weinig inspraak in het dagelijkse beheer van het 
gedenkteken, maar kon wel haar stem laten horen tijdens de nationale 
bedevaarten die elk jaar werden gehouden. Hoewel de bedevaarten gedeel-
telijk door de raad van bestuur van het Fort werden gefinancierd, en ook de 
voorzitter van de raad van beheer er elke keer een toespraak hield, bleven 
ze organisatorisch stevig in handen van het Nationaal Verbond van Oud-
gevangenen. Het verbond maakte de bedevaarten tot een publieke tribune 
voor de communistische herinneringsboodschap. De strijd tussen de 
beheerders van het Fort en de communistische herinneringsgemeenschap 
die zich elk jaar op de binnenplaats van dat Fort verzamelde, bereikte een 
hoogtepunt in de tweede helft van de jaren 1940. In de pers kwam het 
dispuut bekend te staan als ‘de affaire van het gedenkteken van Breendonk’.89 
Esthetische meningsverschillen dienden in die affaire als scherm voor een 
complexere twist over de betekenis van de bezettingservaring.

‘Storm over Breendonk’ 90

Welke vorm moest de hulde aan het verzet aannemen ? Op die vraag 
werd in Breendonk nog vóór de oprichting van het nationale gedenkteken 
al een eerste antwoord geformuleerd. De communistische oud-gevangenen 
waren de anticommunistische fractie immers te vlug af. Zij stelden voor 
om een monumentaal standbeeld neer te zetten als symbool van de onder-
drukking. Ze dachten meer bepaald aan een werk van Idel Ianchelevici, 
een Joodse beeldhouwer afkomstig uit Bessarabië die zich tijdens het inter-
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bellum in België had gevestigd. Ianchelevici, die tijdens de bezetting was 
ondergedoken om aan de razzia’s van de nazi’s te ontsnappen, zou in die 
tijd op een bierviltje al de schets hebben gekribbeld van wat een gigantisch 
bronzen standbeeld van meer dan vijf ton zwaar en meer dan vier meter 
hoog moest worden.91 Het ontwerp werd De	weerstander	gedoopt ; het stelde 
een geknielde man voor die het hoofd oprichtte en met een laatste kracht-
inspanning de Duitse legers trotseerde. In het voorjaar van 1947, toen de 
discussies over de oprichting van een nationaal gedenkteken nog niet waren 
afgerond, boekten de communistische herinneringskringen al een eerste 
overwinning. Het ministerie van Landsverdediging zegde het Nationaal 
Verbond van Oud-gevangenen een voorschot toe van een miljoen frank 
om dit standbeeld in Breendonk op te richten. Het was het begin van een 
controverse die verscheidene jaren zou duren.

Het debat over Ianchelevici vormde een van de weinige gelegenheden 
waarbij expliciet werd gediscussieerd over de (esthetische) stijl van de herin-
nering. Vooral de erfenis van een traditionele, negentiende-eeuwse herden-
kingscultuur was hier in het geding. Dat bleek al in het parlement, in de marge 
van de discussies over de oprichting van het gedenkteken. De socialist Louis 
Piérard stak het vuur aan de lont. Deze kunstkenner en promotor van de 
volksontwikkeling was tijdens het interbellum al betrokken geweest bij 
de monumentalisering van de nationale herinnering. Nadat hij in 1919 tot 
volksvertegenwoordiger van Bergen was verkozen, had hij in de Kamer 
een wetsvoorstel ingediend dat later tot de oprichting van het graf van de 
onbekende soldaat voor de Congreskolom zou leiden.92 In 1947 herin-
nerde hij er zijn collega’s aan dat er na afloop van de Eerste Wereldoorlog 
bijna in alle gemeenten van het land monumenten waren opgericht. Piérard 
beklemtoonde dat die vele monumenten ‘ongetwijfeld ingegeven waren 
door een aangrijpende, respectabele gedachte, maar we moeten toegeven 
dat ze al te vaak ons land hebben verminkt en ontsierd [ …]. Laten we hopen 
dat de fout die in de periode tussen de twee wereldoorlogen werd begaan 
niet wordt herhaald en dat we een dergelijke woekering, een dergelijke wild-
groei van afschuwelijke, echt lelijke dingen waaraan we onze goedkeuring 
niet kunnen verlenen, niet meer hoeven mee te maken’.93

Om hulde te brengen aan de slachtoffers van de oorlog 1940–1944, was 
het volgens Piérard belangrijk om ‘twee of drie monumenten op te richten, 
niet meer, met een nationale draagwijdte, een nationaal karakter en een 
onbetwistbare esthetische waarde’.94 De allusie op het project van Ianche-
levici, dat ondertussen door de pers was onthuld, was voor de meeste 
toehoorders duidelijk. De communist Bert Van Hoorick ondersteunde de 
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suggestie. Om zijn steun te betuigen aan Ianchelevici haastte ook Van 
Hoorick zich om behalve de esthetische waarde van het kunstwerk ook de 
trouw van de beeldhouwer aan de Belgische staat te benadrukken : ‘[ …] 
meneer Jankelevitch [sic] is weliswaar een vreemdeling, maar hij stond bij 
ons in den weerstand en woont in België sedert meer dan tien jaar.’ 95 Het 
standbeeld stuitte echter op verzet bij christendemocraten en liberalen. 
Zij betoogden dat het Fort van Breendonk in zijn oorspronkelijke staat 
moest worden bewaard. Elke ingreep van buiten uit kon het verleden 
alleen maar vertekenen. De katholieke volksvertegenwoordiger Achille 
Heyndrickx riep zijn collega’s op om van Breendonk ‘een memoriaal te 
maken, maar geen museum van schoone kunsten !’ 96 Ook de Vlaamse libe-
raal Raoul Vreven riep op om de ‘authenticiteit’ van de plek te bewaren. ‘Wat 
wij als oud-Breendonkenaars wenschen,’ betoogde Vreven, ‘is het Fort 
terug te zien zoals wij het tijdens de vijandelijke bezetting hebben gekend, 
in al zijn eenvoud zeker, met al zijn gruwelijkheden tevens, met zijn hou-
ten bruggen, met zijn folterkamers.’ 97

Toen Breendonk tot nationaal gedenkteken werd uitgeroepen, beteken-
de dat nog niet het einde van de discussies. Vooral tussen Lévy en Canivet 
laaide de controverse opnieuw hoog op. Vanaf december 1947 voerden beide 
heren heftige discussies over de aankoop van het monument van Ianche-
levici door het Nationaal Verbond van Oud-gevangenen. Canivet beslechtte 
het pleit in zijn voordeel in februari 1948. Hij slaagde erin om door het 
Nationaal Verbond van Oud-gevangenen een ‘verzoeningsagenda’ te laten 
goedkeuren.98 Het beeld van Ianchelevici zou weliswaar worden gebouwd, 
maar het moest buiten de omheining van het Fort worden opgesteld, haast 
in de berm van de autosnelweg van Antwerpen naar Brussel. Maar ook dan 
bleven de anticommunistische leden misbaar maken. In de pers voerde Lévy 
campagne tegen het ‘monsterachtige monument’ dat de gedenkplaats zou 
ontsieren en bovendien veel te veel geld zou opslokken, dat niet meer kon 
worden aangewend voor hulpverlening aan de noodlijdende oud-gevange-
nen.99 In deze anticommunistische strijd kreeg Lévy de steun van een groot 
deel van de pers. Van het liberale La	Dernière	Heure en het socialistische 
Le	Peuple tot het katholieke La	Libre	Belgique omschreven de kranten de dis-
cussies over het standbeeld als een machtsgreep van de communisten. Die 
wilden zich, volgens de pers, ‘het monopolie over de Weerstand’ toe-eige-
nen.100 Het geruzie had uiteraard ook te maken met de nationaliteit van 
de kunstenaar. Dat Ianchelevici pas in 1945 tot Belg was genaturaliseerd, 
was reden genoeg om te twijfelen aan zijn patriottische toewijding. Een 
aantal kranten betitelde de kunstenaar als ‘een Bessarabische beeldhouwer, 
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die na de annexatie van zijn land een Sovjetburger is geworden’, terwijl 
anderen zich met gespeelde verwondering afvroegen of ‘wij dan niet 
genoeg schitterende Belgische beeldhouwers hebben ?’ 101

Lévy slaagde erin om de communisten binnen de raad van beheer ver-
der te marginaliseren. Maar hij moest uiteindelijk machteloos toezien hoe 
het Nationaal Verbond van Oud-gevangenen, zonder zich nog iets van het 
bestuur van het gedenkteken aan te trekken, het standbeeld op eigen ini-
tiatief inhuldigde. Een nationale collecte en de uitgave van postzegels met 
de tekening van Ianchelevici maakten dat mogelijk. In 1954 werd De	weer-
stander ingehuldigd buiten de muren van het Fort van Breendonk, zonder 
het bestuur van het gedenkteken daarin nog te kennen. Opvallend genoeg 
slaagden de communistische herdenkers in Breendonk erin om zelfs 
koning Boudewijn voor hun zaak te winnen. De jonge vorst kwam het 
veelbesproken standbeeld inhuldigen op de tonen van de Brabançonne, 
tijdens een ‘grandioze plechtigheid’, die ook werd bijgewoond door de 
toenmalige eerste minister Achille Van Acker, tien leden van zijn regering 
en duizenden toehoorders.102 

De hoogste overheden van het land huldigden met andere woorden 
met veel pracht en praal een project in waartegen het bestuur van de 
gedenkplaats zich krachtig verzette ; duidelijker kon het laisser faire van 
de Belgische herinneringspolitiek niet worden geïllustreerd. De commu-
nistische herdenkers deden hun voordeel met dat laisser faire. Maar dat 
was meteen de laatste keer dat zij zich op de binnenplaats van het Fort nog 
zo krachtig konden manifesteren. In het bestuur van de gedenkplaats ver-
stevigde de anticommunistische meerderheid zich. De tandem Simonart-
Lévy nam vanaf het einde van de jaren 1940 de leiding over het gedenk-
teken in handen en stond die decennialang niet meer af. De communisten 
werden definitief op een zijspoor gezet. Terwijl rond het standbeeld nog 
volop slag werd geleverd tussen communisten en anticommunisten, slaag-
de het bestuur van het gedenkteken erin om een herinnering te scheppen 
waaruit alle conflict was weggewerkt. Op de vele uiteenlopende en tegen-
strijdige verhalen die door de verschillende herinneringsgemeenschap-
pen werden verteld, werd in de zalen van het Fort zelf geantwoord met 
een veel homogenere boodschap. Binnen in het Fort bleven alleen nog 
vrome patriottische gevoelens over. Meer dan voor een ideologisch geïn-
spireerd vertoog werd in Breendonk gekozen voor een museaal verhaal 
waarin emotie, het dagelijks leven en het individuele leed centraal kwamen 
te staan. De ‘echtheid’ van dat individuele perspectief verving de realiteit 
van het conflict.
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De	weerstander, een imposant beeldhouwwerk van de Joodse 
kunstenaar Idel Ianchelevici, riep in Breendonk hevige emoties 
op. Die controverse maakte een aantal paradoxen zichtbaar 
van de oorlogsherinnering in België. Hoewel het beeldhouw-
werk was gefinancierd door oud-gevangenen, mocht het niet 
binnen de omheining van het Fort worden geplaatst. De sterk 
anti communistische bestuurders van het gedenkteken van 
Breendonk vreesden immers een machtsgreep van communisti-
sche oud-gevangenen. En dus werd het beeldhouwwerk, zoals 
de foto toont, buiten de omheining geïnstalleerd. Niettemin 
werd het op die plaats met alle mogelijke officiële eerbewijzen 
overladen. Zo vond de inhuldiging van het beeld in 1954 plaats  
in aanwezigheid van de hoogste gezagsdragers, onder wie de 
koning. De Belgische overheden toonden zich trouw aan hun 
laisser faire-filosofie. Ze konden en wilden niet kiezen tussen 
rivaliserende herinneringen. Met als gevolg dat uiteindelijk  
al de betrokken herinneringsgemeenschappen zich miskend  
bleven voelen. (© Fort Breendonk — Willebroek)
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Het verleden doen herleven

Breendonk moest de wreedheid van de oorlog duidelijk maken, zo 
luidde de nieuwe consensus vanaf de jaren 1950, maar zonder in de sensatie-
zucht te vervallen die in de maanden na de bevrijding de boventoon had 
gevoerd. Eens te meer zette de geïnstitutionaliseerde herinnering zich af tegen 
de populaire herinnering. Lévy vatte de filosofie achter zijn museumproject 
als volgt samen :

De site zal in elk geval absoluut moeten worden gerespecteerd, aan-
gezien de nauwkeurige reconstructie zo indrukwekkend is dat er niets 
moet worden aan toegevoegd. [ …] alles zal moeten worden gedaan 
om te verhinderen dat er legendes ontstaan. [ …] Niets doet meer 
afbraak aan het patriottisme en de democratie dan een onterecht over-
dreven beschrijving van de gruwelen van de bezetting. Enkel echtheid 
kan de opvoedkundige waarde verzekeren die de promotoren van het 
gedenkteken nastreven.103

Dat de authenticiteit van de plaats zo’n obsessie kon worden, had ook 
te maken met de vele veranderingen die het Fort sinds de bevrijding had 
ondergaan. Toen de SS’ers in september 1944 uit het Auffanglager wegtrokken, 
wisten ze zorgvuldig alle sporen van hun gruweldaden uit. De archieven van 
het kamp werden verbrand, de executiepalen uit de grond gerukt, de galg 
ontmanteld. Het Fort was amper verlaten, toen buurtbewoners aan het 
plunderen sloegen en alles meenamen wat de vijand er tijdens zijn verblijf 
had achtergelaten.104 Vanaf 4 september, vlak na de aankomst van de Britse 
tanks, werden in het Fort bovendien vermeende collaborateurs opgesloten. 
Toen een adjunct-officier van de procureur des Konings van Antwerpen de 
plaats een twintigtal dagen later bezocht, constateerde hij dat de executie-
palen en de galg zo goed en zo kwaad als het ging waren teruggeplaatst, 
om de ‘zwarten’ op die manier te intimideren. Kort daarna nam de Belgische 
staat opnieuw de controle over en richtte een — officieel — interneringscen-
trum voor collaborateurs op, dat twee jaar dienst zou doen. Ook dat zorgde 
voor ingrijpende veranderingen aan de installaties van het Fort. Het bestuur 
van het Belgische gevangeniswezen liet bijvoorbeeld de sombere ingangs-
tunnel opnieuw schilderen in heldere kleuren, en de SS-symbolen, die nog 
zichtbaar waren op diverse gebouwen, werden verwijderd.

De opeenvolgende ingrepen lokten reacties uit van de oud-gevangenen 
van Breendonk. Ze klaagden dat voorwerpen en installaties die met de voor-
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bije gruwelen in verband stonden, absoluut moesten worden bewaard. Vanaf 
1945 bepleitten gewezen gedetineerden de verwijdering van de ‘incivieken’ 
uit het Fort. Het voormalige kamp moest worden teruggebracht in de staat 
waarin het zich onder de bezetting had bevonden. De werkzaamheden die 
door het bestuur van het gevangeniswezen in Breendonk werden uitgevoerd, 
werden toen stopgezet.105 Deze ingreep, die expliciet werd gemotiveerd 
als een poging om het oorlogserfgoed te bewaren, kreeg met de wet van 1947 
zijn volle uitwerking. Behalve een pedagogische functie kende de wetgever 
aan het nieuw opgerichte gedenkteken ook een erfgoedfunctie toe, namelijk 
‘waken over de bestendige bewaring van de gebouwen en de werken van 
het Fort en van de voorwerpen’.106 De beheerders van het Fort deden er alles 
aan om niet alleen de gebouwen, maar ook de allerkleinste materiële sporen 
uit het verleden te bewaren. De inscripties van de gevangenen en de bloed-
sporen die op de muren van sommige gevangeniscellen nog te zien waren, 
werden als waardevolle relieken bewaard.107 Voortaan was in Breendonk 
‘elke centimeter grond [ …] heilig’.108

Dat de grond heilig was, betekende niet dat er geen ‘valse’ attributen 
aan het Fort mochten worden toegevoegd. Paradoxaal genoeg lag de sacra-
lisering van de gedenkplaats zelfs aan de basis van dat soort vervalsingen. 
Om getuigenis te kunnen afleggen van het leed moesten alle onderdelen van 
het gevangenkamp worden ‘gereconstrueerd’.109 De folterkamer, de gerechts-
zaal, de galg, de kamers, de latrines, de werkplaats, de barakken, de execu-
tiepalen en het lijkenhuis werden volgens die logica hersteld. Nagenoeg alle 
‘lokalen en plaatsen die met de nazi-onderdrukking te maken hebben’ werden 
opnieuw opgebouwd.110 De kleinste details die de band met het verleden 
konden herstellen, werden nagebouwd. Zo werd de kantine van de SS, die 
na de bevrijding was verbouwd, opnieuw ingericht. De arend met het haken-
kruis en het devies van de SS, ‘Meine Ehre heißt Treue’, werden opnieuw 
aangebracht, net als de decoratieve motieven en de lampen rondom de zaal. 
Voor het herstellen van de ‘echtheid’ van deze plek werden duidelijk niet 
noodzakelijk oorspronkelijke materialen gebruikt.

Hetzelfde gold voor de vele voorwerpen in het kamp die na de oorlog 
verloren waren gegaan. De directie van het gedenkteken zag zich genoodzaakt 
om behalve van de oorspronkelijke voorwerpen die ze in haar bezit had, 
ook gebruik te maken van ‘gereconstrueerde voorwerpen’.111 Het hele 
kamp werd nagebootst, zoals de volgende beschrijving van de SS-kantine 
illustreert : ‘[ …] op de tafel, bedekt met een zwart laken, zijn nazicodes en 
dossiers van de Gestapo uitgestald. Een kostuumpop draagt een SS-uni-
form, de pet is afkomstig uit het kamp van Dachau (het doodshoofd van 
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Was het wel mogelijk om de kampen, de foltering en het slachtofferschap te beschrij-
ven ? Moesten er voor die radicaal nieuwe ervaringen ook geen radicaal nieuwe verhaal-
vormen worden gezocht ? In de praktijk gebeurde decennialang het omgekeerde. Zelfs 
op een nieuwe plaats als het gedenkteken van Breendonk bleven de oudste en de meest 
traditionele formats het zwaarst wegen. Op de herdenkingsplaat op deze foto werden 
de ‘martelaars’ herdacht die op de ‘heilige grond’ van Breendonk waren gevallen.  
Die romantische taal, doordrenkt met godsdienstige verwijzingen, beheerste niet alleen 
de herinneringscultuur in het interbellum, maar bleef ook na 1944 bijzonder invloed-
rijk. De recente ervaring, hoe ontwrichtend ook, kon toch maar het best worden terug-
geplaatst in een vertrouwd verhaal. (© Fort Breendonk — Willebroek)
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het kamp van Buchenwald), de jas is die van de SS’er Debodt [sic], één 
van de boosaardigste bewakers van Breendonk.’ 112 Uiteraard werd echter veel 
meer aandacht besteed aan het lot van de gedetineerden. In de kamers wer-
den naast strozakken, kachels en emmers ook een aantal kommen gezet, alsof 
de gevangenen zo dadelijk nog te eten zouden krijgen. Om het werkelijk-
heidseffect te versterken werden in de diverse kamers kostuumpoppen neer-
gezet, zowel in het uniform van gevangenen als in dat van bewakers. De 
oorlog werd op die manier haast tastbaar gemaakt voor de bezoekers.

Uiteindelijk waren het de ervaringen van de gevangenen zelf die opnieuw 
tot leven moesten worden gewekt. Zo verklaarde Lévy in 1961 dat de bezoekers 
van Breendonk ‘niet [moeten] kijken naar een museum of gewoon herden-
kingsmonument ; zij vertoeven hier op een historische plaats, waar de nazi-
beulen en hun slachtoffers hebben geleefd ; zij zullen de stemmen horen 
van de overlevenden op de plaats zelf waar zij geleden hebben ; zij zullen 
bij de galg staan waar hun broeders zijn gestorven ; zij zullen op de stenen 
lopen die onder hun stappen hebben gedreund’.113 Om de identificatie 
tussen de slachtoffers en de bezoekers te vergemakkelijken werden zo 
precies mogelijke inlichtingen verstrekt over het dagelijks leven van de 
gedetineerden, van de dienstregelingen, over de voeding tot de gedwon-
gen oefeningen. Vanaf 1952 gebeurde dat met een audiogidssysteem, dat als 
‘uniek in de wereld’ werd bestempeld. Wanneer de bezoeker een nieuwe 
kamer binnentrad, hoorde hij getuigenissen van ex-gedetineerden. Er 
werd benadrukt dat die getuigenissen ‘authentiek’ waren ; hier klonken 
de stemmen van de overlevenden. De technologische kunstgreep hielp 
de herinnering nog reëler te maken.114

Een pedagogie van de emotie

Om een maximale identificatie te garanderen moest de zoektocht naar 
zogenaamde authenticiteit ook de zintuigen prikkelen. Maar zoals Hoyaux 
in 1947 al betreurde, kon de emotionele en psychologische terreur waaraan 
de gevangenen hadden blootgestaan, niet meer worden gereconstrueerd.115 
Om toch iets op te roepen van de lugubere sfeer in het kamp pasten de 
beheerders de lichtinval aan. Zo werden de vensters van het Fort, die tijdens 
de bezetting ondoorzichtig waren geweest maar na de bevrijding niet 
meer, bewust opnieuw verduisterd. Ook de ingangstunnel en het voorpor-
taal werden ‘donkerder gemaakt’.116 Ook deuren en scheidingswanden hiel-
pen het gevoel van isolement oproepen dat de gevangenen hadden ervaren. 
‘Het is immers absoluut noodzakelijk’, zo was te lezen in een voorstellings-
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brochure, ‘om de indruk van angst en onomkeerbare opsluiting weer te geven, 
die in een gevangenis onvermijdelijk ontbreekt wanneer de deuren open blij-
ven. In die zin is de nieuwe inrichting een grote vooruitgang.’ 117

De opbouw van dit ‘weerzinwekkende decor’ moest emoties opwekken, 
die als onontbeerlijk werden beschouwd om de boodschap van Breendonk 
over te brengen. Pas wanneer een juist klimaat werd geschapen, zou ‘de 
grootsheid van onze drijfveren’ in het licht kunnen treden.118 Emoties ver-
bonden ook de schakels van het traject dat bezoekers door het museum 
moesten afleggen. Dat traject leidde langs een logische weg naar het eind-
punt, de zaal met relikwieën, waar ‘een moment van ingetogenheid’ in acht 
moest worden genomen.119 Deze relikwieënzaal werd pas na de oorlog inge-
richt. Het bestuur besloot om het kledingmagazijn van het voormalige kamp 
om te bouwen tot een reliekschrijn, dat als hoogtepunt van het bezoek kon 
dienen. Eén enkele ruimte in het voormalige kamp leek geen deel uit te maken 
van de emotiefabriek. In het zogenaamde museum, waar persknipsels, foto’s 
en archiefstukken werden tentoongesteld, heerste een andere toon. Hier werd 
een chronologische en meer politieke kijk geboden op de Tweede Wereld-
oorlog. In eerste instantie was dit museum ondergebracht in oude cellen 
die voor de gelegenheid waren omgebouwd en aan de gereconstrueerde 
kamers grensden. Na enige tijd vonden de bestuurders echter dat die opeen-
volging van ruimten het minutieus opgebouwde psychologische kader 
doorbrak. ‘Sombere plaatsen, waar zoveel leed werd geleden’ kregen op 
die manier ‘een bijna aangenaam uiterlijk’. De zwaarmoedige sfeer van de 
gangen moest worden hersteld, en de toestand waarin de gedetineerden 
leefden, moest worden gereconstrueerd.120 Vanaf september 1955 werd het 
museum daarom naar een ander gebouw overgebracht. Het maakte op die 
manier niet langer deel uit van het gewone traject door het Fort.121 Ook in 
figuurlijke zin was de aanpak in het museum afstandelijker. In vier zalen werd 
een historisch overzicht geboden vanaf de oprichting van het Fort van 
Breendonk vóór de Eerste Wereldoorlog tot het proces van de collabora-
teurs na de bevrijding. Daarbij hoorde ook een didactisch overzicht van 
het naziregime en van de kampen die de nazi’s hadden opgericht.122

Toch was ook in dat museum de authenticiteit een groot punt van zorg. 
Niet de ideologische aspecten van de oorlogsjaren, maar wel voorwerpen 
uit die periode stonden eens te meer in het middelpunt. Dat waren de 
werktuigen die de gevangenen voor de dwangarbeid hadden gebruikt, hun 
uniformen en de voorwerpen die ze tijdens hun gevangenschap hadden 
vervaardigd om de tijd te doden.123 Tot slot werd ook literair en beeldend 
werk van oud-gevangenen getoond, waaronder waterverfschilderijen van 
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de linkse kunstenaar Wilchar. Ook in het museum was de herinnering 
uiteindelijk een zaak van het hart. De zoektocht naar emoties was inder-
daad niet uitsluitend voorbehouden geweest aan de Luna Troubadours. 
De kloof tussen de populaire en de meer geïnstitutionaliseerde herdenkings-
vormen was in de praktijk nooit zo groot als de beheerders van het Fort 
wilden doen geloven.

Conclusie.  
De oorlog in een kooi ?

De hang naar emotie en de zoektocht naar authenticiteit bevrijdden 
de oorlog van zijn ideologische lading. Natuurlijk hadden die pogingen 
alles te maken met het bittere herinneringsconflict waarvan Breendonk de 
inzet was geweest. De ontdekking van de oorlogsgruwelen was een schok 
voor de Belgische burgerbevolking, maar de sensationele omgang met die 
gruwelen moet voor de oud-gevangenen even pijnlijk zijn geweest. Gecon-
fronteerd met allerlei populaire toe-eigeningen van de gruwelen, eiste de 
herinneringsgemeenschap van de oud-gevangenen haar rechten op over 
het verleden. Ze wendde zich daarvoor tot de overheid. Het symbolische 
kapitaal van de oud-gevangenen stelde hen in staat om brede politieke 
steun te werven — het was trouwens opvallend dat de discussie in het par-
lement over de toekomstige bestemming van Breendonk gemonopoliseerd 
werd door oud-gevangenen van dat ene kamp. De onderhandeling met de 
publieke overheid pakte gunstig uit voor deze herinneringsgemeenschap : 
hun gedenkplaats werd tot nationaal gedenkteken verheven, en het beheer 
van de site werd aan de oorlogsslachtoffers zelf toevertrouwd. Op die manier 
werd de herinnering geïnstitutionaliseerd, op een voor België unieke 
manier. Het ‘misbruik en de heiligschennis’ die zich rond de oorlogsgru-
welen hadden ontwikkeld, konden tot zwijgen worden gebracht. 

Tegelijk werd de meervoudige realiteit van het voormalige Auffanglager 
sterk vereenvoudigd. De grote diversiteit aan gevangenen werd geredu-
ceerd tot één enkel beeld — dat van de politieke gevangenen.

De tussenkomst van de Belgische overheid maakte echter geen einde 
aan het gevecht om de herinnering. De tegenstelling tussen populaire en 
respectabele herinneringen maakte plaats voor een nieuw conflict, dit keer 
tussen de gewezen gevangenen onderling. Communistische en anticom-
munistische herinneringsgemeenschappen vlogen elkaar in de haren over 
het verhaal dat in Breendonk aan de bezoekers moest worden verteld. Hier 
werd strijd geleverd over de vraag wie de erfenis van de plaats mocht 


