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Nexus-symposium 2020

You Tell Us Stories. Why?
The Legacy of 20th-Century Catastrophes
i
Een tweede wereldoorlog woedt in alle hevigheid, maar te midden van al
dat geweld blijft René Char, actief in de Franse verzetsbeweging, gedichten
schrijven en aantekeningen maken. Een jaar na het einde van de oorlog
publiceert hij zijn aantekeningen onder de titel Feuillets d’Hypnos met de korte
toelichting dat blijven denken en schrijven voor hem ook een vorm van verzet
is; een verzet in de geest van het humanisme, tegen de angsten, spanningen,
gruwelijkheden.
In een van zijn notities benoemt Char het fenomeen dat we niet meer weten
wat te doen met ons eigen verleden, onze eigen geschiedenis: ‘Notre héritage n’est
précédé d’aucun testament’ — ‘Onze erfenis wordt ons nagelaten zonder testament.’
Het verleden geeft ons een nalatenschap maar zonder enige aanwijzing wat het
waard is, wat er de betekenis van is, wat we er mee moeten en kunnen doen.
Een decennium eerder deed Walter Benjamin een soortgelijke observatie
en hij wijdde er een kort essay aan: ‘Erfahrung und Armut’. Daarin betoogt
hij dat ervaringen altijd worden overgeleverd in de verhalen van de generaties
vóór ons, om zich dan af te vragen: ‘Maar waar is dat alles gebleven? Wie
komt er nog rechtgeaarde vertellers tegen? […] De ervaring heeft aan gezag
ingeboet en dat in een generatie die in de jaren 1914–1918 een van de vreselijkste ervaringen van de wereldgeschiedenis heeft doorgemaakt.’ Vreemd is dat
niet, aldus Benjamin, want juist omdat die ervaringen zo onvoorstelbaar zijn,
kunnen ze niet meegedeeld worden. Het gevolg is een armoede aan ervaringen
en daarmee samenhangend een veel grotere armoede, ‘want wat is het hele
cultuurgoed waard als we daarmee niet juist door ervaring worden verbonden?’
Maar erger dan de armoede op zich, is volgens Walter Benjamin het feit dat
het residu aan ervaring nu wordt gebruikt als een voedingsbodem voor allerlei
irrationele wereldbeschouwingen die als een soort zwarte magie de mensheid
beheksen. Het is om die reden dat hij het ‘nieuwe barbarendom’ verwelkomt,
dat wil zeggen: de scheppende geesten die zich ontdoen van de last van het
verleden, zich bevrijden van al die ervaringen, om zo arm maar vrij want niet
gehinderd door de instructies van een testament, onbevangen een nieuwe
wereld tegemoet te treden.
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Echter de keuze om het verleden het verleden te laten zijn, heeft ook een
keerzijde. Cicero’s welbekende adagium historia magistra vitae est, ontleend
aan zijn boek De Oratore met daarin een lofzang op de geschiedenis als de
verhalenverteller die ons een licht biedt voor de nog duistere toekomst die ons
wacht, heeft zijn betekenis verloren. Niet langer zal de geschiedenis een gids
voor ons leven kunnen zijn.
Dat een welbewuste geheugenloosheid ook politieke consequenties heeft,
werd mij duidelijk toen ik een discussie mocht bijwonen die op 21 maart
2014 plaatsvond tijdens het door het German Marshall Fund georganiseerde
Brussels Forum. Deze in Washington d.c. gevestigde think tank organiseert
elk voorjaar in de hoofdstad van de e u een meerdaagse conferentie waar de
politieke en zakenelite uit de e u en de vs aan deelneemt. Op die vrijdagochtend
in maart zes jaar geleden vond er een forumgesprek plaats met Toomas Ilves,
de president van Estland; Federica Mogherini, de minister van Buitenlandse
Zaken van Italië in de regering van de sociaaldemocraat Matteo Renzi; en
met de Amerikaan Robert Zoellick, ooit onderminister van Buitenlandse
Zaken voor president George W. Bush, oud-president van de Wereldbank en
destijds werkzaam voor de Amerikaanse investeringsbank Goldman Sachs.
Het gesprek zou moeten gaan over de veranderingen die de Europese Unie,
honderd jaar na de Eerste Wereldoorlog, nu zal moeten ondergaan en welke
politieke keuzes er gemaakt zullen moeten worden. Echter al vanaf het begin
wordt het gesprek gedomineerd door de annexatie van de Krim door Rusland
slechts een paar weken eerder en daarmee door de oorlog tussen Oekraïne en
Rusland.
Federica Mogherini vertelt hoe zij als veertigjarige deel uitmaakt van de
generatie Europese jongeren die dankzij het Erasmus-studieprogramma een
groot deel van Europa heeft leren kennen, en dat ze daarom gelooft in de
totstandkoming van een verenigd Europa (‘we need more e u’) en de kracht van
de soft power die de huidige eu mogelijk heeft gemaakt. Vandaar ook haar overtuiging dat het voldoende zal zijn om de buitenlandse politiek van Poetin tegemoet te treden met sancties, die Poetin het licht van de rede zullen doen zien.
Haar mede-Europeaan Toomas Ilves is daar niet van overtuigd. Hij is met
zijn zestig jaar precies een generatie ouder en smalend parafraseert hij de bekende
uitspraak van Robert Kagan ‘Americans are from Mars, Europeans from Venus’
met de opmerking: ‘Europeans are from Pluto — in de zin van plutocratie.
Het enige waar de e u in geïnteresseerd is, zijn haar economische belangen.
De sancties stellen niets voor en Poetin zal er geen nacht minder om slapen.
Net als in de dertiger jaren van de twintigste eeuw laat de e u opnieuw kleine
landen aan hun lot over, en wel omdat die geen economische belangen dienen.’
De Amerikaan Robert Zoellick, ook zestig jaar oud, is nog scherper in zijn
kritiek: ‘You people of that Erasmus generation have been damn lucky! You
have never experienced a serious security threat! Your idea that everybody
will come together as a community is, I am sorry to say, a political fantasy.’
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Federica Mogherini reageert verontwaardigd: ‘Wij nooit een bedreiging
meegemaakt?! Sorry, maar hoe kom je daarbij? Ik ben van de generatie die
met 9/11 werd geconfronteerd! Dat is ons referentiepunt van wat er allemaal
wel niet kan gebeuren en hoe we daarop moeten reageren.’
Zoellick, de Amerikaanse Republikein, reageert op afgemeten toon: ‘Met
alle respect, maar 9 /11 gebeurde in Amerika, niet in Europa. Ik was die dag in
New York, waar was jij? De geschiedenis leert dat als het gaat om de waarden
die je wilt verdedigen, je niet zo heel ver komt met soft power alleen. Niet voor
niets is er zoiets als political realism. De v s en de e u zullen Rusland niet gaan
aanvallen, maar stel dat de regering van Oekraïne zich wil verdedigen tegen
deze negentiende-eeuwse agressiepolitiek, dat de Oekraïners terugvechten om
hun eigen grondgebied, de Krim, weer terug te krijgen en ze vragen de e u
om hen te steunen met wapenleveranties — doen jullie dan, net als Tom Ilves
al zei, net als in de jaren dertig niets…?’
De Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken, die een jaar later zal worden
benoemd als de Hoge Vertegenwoordiger voor buitenlandbeleid van de e u, weet
niet goed wat ze hierop moet antwoorden, mompelt wat over ‘noodzakelijk
overleg binnen de n avo’ en is de moderator dankbaar dat die aankondigt dat
de tijd dringt en er nog zoveel andere onderwerpen besproken moeten worden.
Toen ik naar deze woordenwisseling zat te luisteren, moest ik denken aan
een beroemde uitspraak van de schrijver Harry Mulisch wiens hele oeuvre
van romans en essays in het teken staat van de Tweede Wereldoorlog. Net als
Hannah Arendt was ook hij aanwezig bij het Eichmann-proces in Jeruzalem
en op zijn geheel eigen wijze deed hij daar verslag van in zijn boek De zaak
40/61. In 1973 publiceerde hij De toekomst van gisteren, waarin hij onder andere
verslag deed van zijn ontmoeting met Albert Speer, de door Hitler uitverkoren
bedenker van een architectuur voor het Derde Rijk van het nazidom. In de
inleiding van dat boek schrijft Mulisch: ‘Het is mijn overtuiging dat de Tweede
Wereldoorlog tot het einde der tijden een oriëntatiepunt zal blijven — en in elk
geval is dat te hopen. Zou het niet zo zijn, uitsluitend een derde wereldoorlog
is daar dan de oorzaak van.’
Wat het venijnige debat tussen de twee generaties onthulde, was dat voor
de pas veertig jaar oude Italiaanse politica (en haar generatie?) de Tweede
Wereldoorlog inderdaad geen oriëntatiepunt meer is; dat dat verleden een
voltooid verleden tijd is waar we ons niet meer door moeten laten leiden. Als
er al een testament is, blijft het of ongelezen of is het ongeldig verklaard. Want
in plaats van op nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en gebeurtenissen
te reageren met een reflex die bepaald is door het verleden, is het beter om,
bevrijd van die last, ons opnieuw te oriënteren op wat goed en wat kwaad is,
wat verstandig en wat onverstandig is.
Nu we anno 2020 alweer 75 jaar bevrijding mogen vieren en we gelukkig
nog steeds niet de dreigende contouren van een derde wereldoorlog zien
opdoemen, is de vraag gerechtvaardigd of Federica Mogherini als vertegenwoordiger van de Erasmus-generatie geen gelijk heeft. Maar als dat inderdaad
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zo zou zijn, wat moeten we dan nog met al die verhalen over een oorlog die
verdwenen is? Waarom ons maar blijven herinneren in plaats van onbevangen
en vol vertrouwen de toekomst tegemoet te treden?
ii
In 1953 publiceert de Duitse filosoof en anti-nazi Karl Jaspers zijn briljante
studie Vom Ursprung und Ziel der Geschichte. In dit werk toont Jaspers aan dat
er in de periode tussen 800 en 200 voor onze jaartelling iets gebeurt dat even
bijzonder als cruciaal is voor een goed begrip van onze beschavingsgeschiedenis.
In China verkondigen Confucius en Lao Tse hun leer, in India onderwijzen de
Boeddha en de Upanishads hun volgelingen, in Perzië predikt Zarathoestra,
in het Midden -Oosten profeteren Jesaja, Jeremia en Amos, in Griekenland
filosoferen Parmenides, Heraclites, Socrates en Plato. Onaf hankelijk van elkaar,
want gescheiden door tijd, ruimte en taal, en met alle verschillen, zijn dit de
geestelijke leiders die allen de menselijke waardigheid in hun leer centraal stellen
en daarmee de eenheid van de mensheid als geestelijke wezens proclameren.
Jaspers noemt deze periode de Achsenzeit, de as waar de wereldgeschiedenis
om draait en die de geestelijke ontwikkeling van de mensheid zou blijven
bepalen — tot de twintigste eeuw.
Die eeuw, onze erfenis, mag het tijdperk van de catastrofes worden genoemd.
De moeder van alle catastrofes is de Grote Oorlog van 1914–1918, welke
samenvalt met de eerste volkerenmoord en wel die op de Armeniërs tussen
1915 en 1917. Daarop volgen de Italiaanse oorlog tegen Ethiopië en de Spaanse
Burgeroorlog met het bombardement op Guernica, het eerste bombardement
op burgers in Europa. In een tweede wereldoorlog komen naar schatting 65
miljoen mensen om het leven en wordt het Joodse volk op industriële schaal en
met technische perfectie vernietigd. Stalinistisch Rusland bestaat dankzij terreur
en de Goelag. In Oekraïne zijn vier miljoen mensen het dodelijke slachtoffer bij
de door Stalin georganiseerde hongermoord. Atoombommen vernietigen in één
flits de steden Hiroshima en Nagasaki. Met als motto dat ‘revolutie geen etentje
met gasten is’, is de terreur van Mao genadeloos en sterven er een record van
zeventig miljoen Chinezen tijdens zijn revoluties. Er komen oorlogen in Korea
en Vietnam. In de killing fields van Pol Pot in Cambodja sterven twee miljoen
mensen. In het laatste decennium van de twintigste eeuw zijn er ‘etnische
zuiveringen’ en in Rwanda worden in nog geen honderd dagen bijna een miljoen
mensen als varkens afgeslacht. Niet één catastrofe heeft de volgende catastrofe
kunnen voorkomen ondanks de eeuwige mantra van het ‘nooit meer’…
Dit is het tijdperk van de catastrofes met als kenmerk dat wat Churchill
benoemde als ‘the crime for which there are no words’, wat weer een verlate
echo is van wat de Oostenrijkse polemist Karl Kraus schreef toen Hitler in 1933
in Duitsland aan de macht kwam: ‘Das Wort entschlief, als jene Welt erwachte’,
en wat we dan toch maar proberen uit te drukken in dat ene woord genocide.
Het is een kaal, koud woord voor het onvoorstelbare, voor dat waar geen
woorden voor zijn.
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‘Het is gebeurd, en dus kan het weer gebeuren, altijd en overal.’ Dit is wat
Primo Levi tot in het diepst van zijn ziel wist en daarom moest hij overleven,
moest hij getuigen, moest hij dit verhaal vertellen. In 1947 schrijft hij zijn eerste
boek, Se questo è un uomo (Is dit een mens), over zijn ervaringen in het inferno
op aarde: Auschwitz. Voorafgaand aan zijn verhaal schrijft hij een korte tekst
die leest als een psalm opdat we weten en nooit zullen vergeten:
Gij die veilig leeft
In uw beschutte huizen
Gij die ’s avonds thuiskomt
Bij warme spijs en dierbare gezichten:
Bedenkt of dit een man is
Die werkt in de modder
Die geen vrede kent
Die vecht om een stuk brood
Die sterft om een ja of een nee
Bedenkt of dit een vrouw is
Zonder haar en zonder naam
Zonder herinnering aan wat was
Met lege ogen en koude schoot
Als een kikvors in de winter.
Bedenkt dat dit geweest is:
Ik beveel u deze woorden.
Grift ze in uw hart
Waar ge gaat waar ge staat
Bij het opstaan bij het slapen gaan:
Zegt ze voort aan uw kinderen.
Of uw huis begeve u,
Ziekte verlamme u,
Uw nageslacht wende zich van u.
Levi bleef getuigen, bleef verhalen vertellen, en zo ook Elie Wiesel, Robert
Antelme, Jean Améry. Er verscheen het dagboek van Anne Frank en Leven? Of
theater? van Charlotte Salomon; Solzjenitsyn, Herling en Sjalamov vertelden
over hun ervaringen in de Goelag; er kwam herdruk op herdruk van de
boeken van Robert Graves, George Duhamel en Stefan Hertmans met hun
getuigenissen over de Eerste Wereldoorlog; we zagen de documentaire Shoah
van Claude Lanzmann, Schindler’s List van Steven Spielberg, A Hidden Life van
Terrence Malick, Apocalypse Now van Francis Ford Copolla, The Killing Fields
van Roland Joffé, Hotel Rwanda van Terry George en 1917 van Sam Mendes.
We beschikken over de reportage van Jean Hatzfeld en de getuigenis van
Clemantine Wamariya over de genocide in Rwanda en wat het betekent om een
vluchteling te moeten zijn. Etc. etc. etc. Er kwamen musea, zoals Yad Vashem
in Jeruzalem, het Holocaustmuseum in Washington d.c., p o l i n in Warschau
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en het Kigali Genocide Memorial Centre, en herdenkingen, gedenkdagen,
conferenties, nog meer conferenties, studies en nog veel meer studies…
En tegelijk gebeurt er iets vreemds. Want al is er dan (nog) geen derde
wereldoorlog en hebben we het aan schrijvers, kunstenaars en historici te danken
dat tal van verhalen worden doorverteld; en al zijn we er — zo willen we
geloven — collectief van overtuigd dat uiteraard de lessen van de geschiedenis
zijn geleerd en dat toch iedereen welbekend is met de instructies van de testamenten — ondanks dit alles is er een merkwaardige en groeiende discrepantie
tussen nationale zelf beelden en een politieke realiteit, en is er een gapende
kloof tussen de lessen van de geschiedenis zoals we die al zoveel jaren moesten
leren enerzijds en het actuele herschrijven van de geschiedenis anderzijds.
Over zelf beeld en realiteit. Amerikanen die de politiek van president
Trump duiden als extreem nationalistisch, xenofoob, racistisch, volmaakt in
tegenspraak met de idealen van de founders van hun land, blijven maar beweren:
‘Dit is Amerika niet. Zo zijn wij Amerikanen niet!’ Maar als dat zo is, waarom
is Trump dan nu president en maakt hij, dankzij de loyale steun van zijn eigen
partij, de Republikeinen, en een aanhang van tientallen miljoenen Amerikanen
in november 2020 grote kans opnieuw tot president gekozen te worden?
In Duitsland hoor je bij de regerende klasse een soortgelijk reactie als het gaat
om de boodschap van de almaar groter wordende politieke partij de Af D en de
aan hen gelieerde Identitäre Bewegung, met onmiskenbaar tal van resonanties
van geluiden die je ook al in de vorige eeuw in de wereld van het opkomend
fascisme kon horen. De reactie van de Duitse politieke en intellectuele elite:
‘Zo zijn wij niet! Dit is Duitsland niet. Als geen ander land hebben wij ons
pikzwarte verleden overwonnen en de lessen van de geschiedenis geleerd!’
Opnieuw, als dat zo is, hoe kan het dan dat deze extreemrechtse partij en
beweging al op de steun van bijna twintig procent van de kiezers kan rekenen
en zo een absolute politieke machtsfactor is geworden?
De vraag is: wat betekent het als we niet willen onderkennen welke
maatschappelijke ontwikkelingen er gaande zijn, blijkbaar heilig gelovend dat
de ‘geschiedenis zich niet kan herhalen’ want ‘lessen van de geschiedenis zijn
geleerd’ en ‘mensen zijn niet dom’? Maar is dit dan niet toch een herhaling van
de geschiedenis? Want wat hadden de Duitsers kunnen weten toen zij massaal op
de partij van Hitler stemden en hem en zijn trawanten zo op een democratische
wijze aan de macht hielpen? En hadden de Joden kunnen weten wat hun lot
zou zijn toen zij als vee naar verre kampen werden gevoerd? Is kwaad dan zo
onzichtbaar of is het iets dat we gewoon niet willen zien?
Over geschiedenislessen en geschiedenis herschrijven. Onmiskenbaar is in
landen als Nederland, Polen, Hongarije, Rusland, Italië en het v k ofwel het
twintigste-eeuwse testament met de Lethe mee gestroomd naar de het domein
van de vergetelheid — want we leven nu in de 21e eeuw, 9/11 is de ervaring
waardoor we zijn gevormd, we hebben te maken met nieuwe uitdagingen,
nieuwe inzichten, nieuwe wetenschap en technologie die problemen kunnen
oplossen etc. —, ofwel de nieuwste les van de geschiedenis is dat de geschiedenis
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herschreven moet worden omdat tot nu toe de verkeerde lessen geleerd zouden
zijn. Historische waarheid zou ook maar niet meer dan een interpretatie zijn.
Vandaar dat ons in de nieuwste, herschreven geschiedenis wordt geleerd dat
genocide een kwaad is (uiteraard!), maar daarom zijn vluchtelingen nog niet
welkom want we kunnen echt niet de problemen van de hele wereld oplossen.
Dat allochtonen welkom zijn (uiteraard!) maar zij moeten dan wel precies zijn
zoals wij en dat noemen we dan integratie en niet het nieuwe nationalisme. We zijn
voor democratie (uiteraard!) maar dat hoeft helemaal geen liberale democratie
te zijn met een onaf hankelijk rechtspraak. We zijn voor vrijheid (uiteraard!)
maar alleen als het om onze eigen vrijheid gaat. En al vinden we de oorlogen in
Syrië en Jemen, de terreur van Boko Haram in Nigeria en Tsjaad, de terreur
van i s in hun vermeende kalifaat en in de Sahel, de genocide op de Rohingya
in Myanmar verschrikkelijk (uiteraard!), het is ver weg, we hebben er geen
economische belangen dus wat zouden we daar moeten doen? En er moet (uiteraard!) zeker geen verenigd Europa komen, de geschiedenis leert dat het eigen
volk eerst komt. En als wij die de stem van het volk vertegenwoordigen eindelijk
aan de macht komen, dan kun je erop vertrouwen (uiteraard!) dat wij niet al
slaapwandelend dit werelddeel opnieuw in een rampzalige crisis zullen storten…
iii
Wanneer we in Nederland 75 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog
op 4 mei de plechtige Dodenherdenking hebben opdat we op 5 mei uitbundig
Bevrijdingsdag kunnen vieren, wanneer we dan wederom naar verhalen
mogen luisteren als een testament van de catastrofe die is geweest, dan is het
wijs, omwille van onze eigen toekomst, ons de vraag te stellen: Jullie vertellen
ons verhalen. Waarom?
Valt er wel iets te leren van de geschiedenis of is dat grote verhaal uiteindelijk toch niets anders dan die wanhoopskreet van Macbeth: ‘a tale told by an
idiot, full of sound and fury signifying nothing’? De beroemde Italiaans-Joodse
historicus Arnaldo Momigliano had een grootvader, Marco Momigliano, die
als opperrabbijn even geleerd als vroom was, en volgens zijn kleinzoon geen
enkele interesse in geschiedenis had om de simpele reden dat volgens hem in
geschiedenis betekenis noch waarheid kan worden gevonden. Voor hem had
alleen de Thora waarde als bron van waarheid en betekenis voor ons leven.
Over geschiedenis dacht deze geleerde man niet veel anders dan Macbeth…
Maar goed, als we, net als de niet minder geleerde maar wellicht minder
vrome historicus Arnaldo Momigliano en tal van zijn grote collega-historici,
te beginnen met de Griekse aartsvader van de geschiedschrijving Thucydides,
van mening zijn dat we wel degelijk van de geschiedenis en de door haar overgeleverde testamenten kunnen leren, hoe kunnen we dat dan? Hoe weten we
wat waarheid is? En als kunstenaars met hun verbeelding een verhaal scheppen,
hoeveel waars kan daar dan in schuilen? En als we eerlijk zijn: waarom leren
we dan die lessen van de geschiedenis uiteindelijk niet, en volgt dus de ene
catastrofe op de andere?
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In 1996 organiseerde het Nexus Instituut haar eerste Nexus-conferentie
met als titel: The Legacy of the Twentieth Century. Part i. The Politics of Amnesia.
Toen al waren we ons bewust van de opkomst van de ‘geheugenlozen’, de
mensen die doelbewust de geschiedenis niet willen kennen en geen testamenten
meer willen lezen. Boeken verbranden we niet meer, we lezen ze gewoon
niet meer. Waarom? En maakt het iets uit of we blijven staren naar de Tweede
Wereldoorlog en de andere catastrofes van de twintigste eeuw, of dat we met de
blik vooruit ons alleen nog maar 9 /11 willen herinneren, omdat de geschiedenis
zich toch niet kan herhalen? Is dit een bevrijdende of een beangstigende ontwikkeling? En als dat laatste het geval is, hoe dat dan te keren in het tijdperk van
gecultiveerd (want niet meer onderwezen) cultureel analfabetisme? In zijn
West-östlicher Divan vermaant Goethe:
Wer nicht von drey tausend Jahren
Sich wei β Rechenschaft zu geben,
Bleib im Dunkeln unerfahren
Mag von Tag zu Tage Leben.
Nu is drieduizend jaren wel heel erg lang, maar hoeveel geschiedenis, hoeveel
verhalen zouden we moeten kennen om niet de fouten uit het verleden te
herhalen? Want waarom zien we zo onmiskenbaar de terugkeer van wat we
dachten dat de spoken van een verleden waren? En wie zijn daar verantwoordelijk voor? Wat zegt het over de kwaliteit van ons onderwijs; de rol van
de media, intellectuelen en politici?
En hoe wordt de geschiedenis herschreven, hoe gaat dat in zijn werk? En
waarom? Wie hebben daar baat bij? Wie schrijft de geschiedenis eigenlijk? En
hoe verstandig is het om ons alsmaar de ellende van een voorbije periode te
blijven herinneren? Is bijvoorbeeld de oorlog in het voormalige Joegoslavië
niet het gevolg van een teveel aan herinneringen?
Primo Levi en al die andere verhalenvertellers en verhalendoorgevers
beschouwen het als een welhaast heilige taak, een soort van ultieme morele
verantwoordelijkheid om te getuigen, om ons te overtuigen. Wat is het in ons
dat maakt dat we daar geen of maar geringe interesse in hebben?
En stel dat we met Harry Mulisch ter voorkoming van een derde wereldoorlog die tweede (en de eerste en alles wat daarna kwam) toch maar niet
zullen vergeten, wat zijn dan de belangrijkste lessen, wie zouden die moeten
leren en wat moeten we dan nu doen?
In de beantwoording op deze vragen ligt besloten of we bij de Dodenherdenking op 4 mei, in de woorden van de Joods-Duitse schilderes Charlotte
Salomon die op 10 oktober 1943 nog geen twee weken na haar aankomst in
Auschwitz werd vermoord, te maken krijgen met iets dat nog echt leven is
of slechts theater.
Rob Riemen
Oprichter-directeur Nexus Instituut
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Sprekers

m a r i a n t u r s k i (Polen, 1926) is een van de laatste overlevenden van de Holocaust. Na de verschrikkingen van
het getto van Łód ź, gevangenschap in Auschwitz en een
gruwelijke dodenmars uit Buchenwald te hebben doorstaan,
werd hij uiteindelijk in 1945 bevrijd uit Theresienstadt. Hij
besloot in het naoorlogse, communistische Polen te blijven
en zich in te zetten voor verzoening tussen de verschillende
gemeenschappen, o.a. als schrijver en redacteur voor het
Poolse weekblad Polityka. De veelgeprezen b b c-documentaire Auschwitz: The
Nazis and the ‘Final Solution’, waarvoor hij uitgebreid is geraadpleegd, was in
2005 wereldwijd een succes en zijn boek met indringende getuigenissen van
de nazimisdaden werd in 2007 als Polish Witnesses of the Shoah in het Engels
vertaald. Turski is bestuursvoorzitter van het Joods Historisch Instituut en een
van de stichters van het p o l i n-museum over de Poolse joden, dat werd geopend
in 2014. Voor zijn inspanningen ter nagedachtenis aan de Holocaust heeft hij
vele prestigieuze onderscheidingen ontvangen. Bij het Nexus Instituut maakte
hij eerder diepe indruk met zijn doorleefde reflectie op het begrip ‘solidariteit’
op de Nexus-conferentie ‘Waiting for the Barbarians’. In januari 2020 hield
hij bij de herdenking van 75 jaar bevrijding van Auschwitz ten overstaan van
verschillende staatshoofden een krachtige toespraak die de hele wereld over ging.
j ac q u e l i n e m u r e k at e t e (Rwanda, 1984) is mensenrechtenactivist en advocaat. Als kind was ze er getuige van
hoe de Hutu’s met wie ze altijd vreedzaam samengeleefd
had, haar gehele Tutsi-familie uitmoordden. Jarenlang kon
zij niet spreken over haar ervaring van deze genocide, tot
ze op school het verhaal van Holocaust-overlevende David
Gewirtzman hoorde, dat haar ertoe deed besluiten ook haar
verhaal te doen. Sindsdien staat haar leven in het teken van
het vertellen van wat ze heeft meegemaakt, en hoe dat voorkomen had kunnen
worden. Volgens Murekatete is geen enkele samenleving immuun voor geweld
en is het voor iedere samenleving zaak de tekenen aan de wand te herkennen,
te benoemen en aan te pakken, en moet de internationale gemeenschap te allen
tijde waakzaam zijn. Murekatete is oprichter en directeur van de Genocide
Survivors Foundation, waarvan het doel is om mensen te vertellen over de
genocide en om overlevenden van de genocide te steunen. Voor haar werk
ontving ze vele onderscheidingen.
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a n n e a p p l e b au m (Verenigde Staten, 1964) is historica en
auteur van onder andere Goelag: een geschiedenis (2003), waarvoor ze de Pulitzer Prize kreeg; IJzeren Gordijn: de inlijving van
Oost-Europa, 1944-1956 (2013); en Rode Hongersnood: Stalins
oorlog tegen Oekraïne (2017). Daarnaast is Applebaum correspondent voor The Atlantic en Senior Fellow International
Affairs aan Johns Hopkins University.

dav i d h a r l a n d (Nieuw-Zeeland, 1962) is topdiplomaat.
Hij werd belast met het opstellen van het vn-rapport over de
slachting in Srebrenica, nadat hij als vn-gezant in BosniëHerzegovina gestationeerd was, en getuigde in de processen
tegen Ratko Mladić, Radovan Karadžić, en Dragomir en
Slobodan Milošević bij het Internationaal Straf hof. Harland
is directeur van het Center for Humanitarian Dialogue
in Genève, dat zich opwerpt als bemiddelaar tussen strijFoto: Thomas Meyer/o st kreu z dende partijen in conflictgebieden en zo helpt gewapende
conflicten te beëindigen. Door zijn jarenlange ervaring heeft Harland als
geen ander inzicht in de oorzaken van en mogelijke oplossingen voor zulke
conflicten. Op dit moment volgt hij de ontwikkelingen in Idlib in NoordSyrië, die volgens hem vergelijkbaar zijn met wat er in Srebrenica gebeurde.
av i s h a i m a r g a l i t (Israël, 1939) is filosoof, beroemd
om zijn scherpzinnige analyses van sociale en ethische
vraagstukken, waarbij hij vaak historische voorbeelden als
uitgangspunt gebruikt. Met zijn boek Herinnering. Een ethiek
voor vandaag (2006) zette hij het onderwerp van herinnering
en geheugen op de filosofische kaart: herinnering, betoogt
Margalit, is een ethische plicht die als geen andere kracht
gemeenschappen met elkaar kan verbinden. Het idee van een
gemeenschap van herinnering kan zo dienen als alternatief voor het idee van de
natie als grondsteen voor onze identiteit. Margalit schreef verschillende andere
invloedrijke werken over sociale en morele filosofie, en was als medeoprichter
van de organisatie Peace Now lang een van de drijvende krachten achter de
vredesbeweging in het Israëlisch-Palestijnse conflict.
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f r e d dy m u t a n g u h a (Rwanda, 1976) was ooggetuige
van de moord op zijn familie tijdens de Rwandese genocide,
en overleefde deze zelf maar ternauwernood. Mutanguha
is de directeur van het Kigali Genocide Memorial Centre
en executive director bij de Aegis Trust, een invloedrijke,
wereldwijd opererende organisatie die campagne voert om
genocide te voorkomen. Door vredesonderwijs te implementeren in schoolcurricula en door genocideoverlevenden
een stem te geven in het publiek debat en de politiek draagt Mutanguha bij
aan vrede en verzoening in kwetsbare gebieden, waaronder Rwanda, Kenia,
Nigeria en Zuid-Soedan. Mutanguha is bestuurslid van het Centrum voor
Rechtvaardigheid en Verzoening in Cambodja, en ontving vele onderscheidingen voor zijn vredeswerk.
dav i d r i e f f (Verenigde Staten, 1952) is journalist en
schrijver. In de jaren negentig versloeg hij de oorlog in
Bosnië en Kosovo en schreef hij veelvuldig over de conflicten
en oorlogen in Rwanda, Congo en Liberia. Later werd hij
geprezen om zijn reportages over de Amerikaanse invasie in
Irak. Over de oorlog in Bosnië schreef hij het indringende
Slaughterhouse: Bosnia and the Failure of the West. Zijn ervaringen met de door historische grieven gedreven conflicten
op de Balkan overtuigden hem dat vrede alleen mogelijk is Foto: Megan Hustad
als we het verleden loslaten en vergeten, een stelling die hij ontwikkelt in
In Praise of Forgetting: Historical Memory and Its Ironies (2016).
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g é r a l d i n e s c h wa r z (Frankrijk, 1974) doet als journalist en documentairemaker onderzoek naar de betekenis
van herinnering voor de democratie in Europa. Toen zij
ontdekte dat haar grootvader in 1938 voor een appel en een
ei een Joods bedrijf had gekocht, maar na de oorlog weigerde
om herstelbetalingen te doen en zijn verantwoordelijkheid
als meeloper te erkennen, besloot zij aan dit thema een boek
Foto: Matthias Bothor te wijden. Het resultaat, De geheugenlozen. De herinnering als
wapen tegen populisme (2019), werd in tien talen vertaald en ontving prestigieuze
onderscheidingen, waaronder de European Book Prize. In de context van de
terugkeer van het fascisme in Europa stelt Schwarz de prangende vraag: wat
kunnen we leren van onze geschiedenis om onze vrijheid en democratie te
beschermen?
l e o n w i e s e lt i e r (Verenigde Staten, 1952) is schrijver,
criticus en een van de briljantste Amerikaanse publieke
intellectuelen. Na meer dan dertig jaar als belangrijkste
literatuurredacteur van The New Republic verliet hij dit
invloedrijke tijdschrift in 2014, uit onvrede met het beleid.
In het najaar van 2020 presenteert hij de eerste uitgave van
zijn nieuwe tijdschrift Liberties met literaire beschouwingen
en artikelen over maatschappelijke onderwerpen, als bastion
van het kritische en vrije liberale denken waar de westerse samenleving zo’n
behoefte aan heeft. Wieseltier, wiens aangrijpende dagboek Kaddisj (1998) de
thema’s van verlies en geloof, vrijheid en voorbeschikking fenomenaal aansnijdt,
is een overtuigd jood en verloor een groot deel van zijn familie in de Shoah.
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Aanmeldkaart
Wij ontvangen uw aanmelding bij voorkeur via de website www.nexus-instituut.nl.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn uw bestelling online te plaatsen, vult u dan deze
aanmeldkaart volledig en aan beide zijden in.
Ja, ik kom naar het Nexus-symposium op zaterdag 2 mei 2020 en bestel:
kaart(en) voor het standaardtarief

€

30,00

kaart(en) als lid (max. 4)

€

20,00

kaart(en) als jongere (t/m 30 jaar)

€

15,00

€

10,00

O 1 kaart als Connect-lid (t/m 35 jaar)
kaart(en) als Amicus van het Nexus Instituut (max. 2)

gratis

kaart(en) als Beschermer, Maecenas of Patronus

gratis

Graag de aanmeldkaart af knippen, invullen en opsturen.

Ja, ik word lid van het Nexus Instituut, ontvang het tijdschrift Nexus en profiteer
van de aantrekkelijke korting op de entreeprijs van het Nexus-symposium 2020.

O Lidmaatschap Nexus Instituut 2020

€

O Tweejarig lidmaatschap Nexus Instituut 2020-2021

€ 130,00

O Driejarig lidmaatschap Nexus Instituut 2020-2022

€ 190,00

O Connect-lidmaatschap 2020 (t/m 35 jaar)

€

70,00

50,00

O 	Ja, ik bestel graag een exemplaar van Nexus 84, met de bijdragen van de
sprekers op dit Nexus -symposium (te verschijnen najaar 2020) * à € 25,- en
€5,- verzendkosten.
Als u in 2020 Nexus-lid bent, ontvangt u dit nummer als onderdeel van uw lidmaatschap.

*

Vergeet niet aan de ommezijde uw gegevens in te vullen!
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m i j n g e g e v e n s (tevens factuuradres)
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m /v

Adres
Postcode en woonplaats
Telefoon
E-mail
Geboortedatum

Ik betaal door middel van:
O Een machtiging tot incasso
iban
			
O Een factuur ( plus € 1,50 aan administratiekosten)
Handtekening voor akkoord
Datum

in een envelop zonder postzegel opsturen naar

nexus instituut
Antwoordnummer 9
4800 w b Breda

