
daar geen seconde heeft gelost, wat te tem-
peren. Ik heb gezien hoe een jongen van 16,
die van de honger één kastanje die van een
camion voor zijn voeten was gevallen, had
opgeraapt en hoe hij voor onze ogen door
een SS’er werd doodgeschoten. Ik heb ge-
zien hoe mensen van pure wanhoop onder
de elektrische prikkeldraad kropen om
zelfmoord te plegen. Hoe een tiener pro-
beerde te ontsnappen, werd opgepakt en
hoe één van ons door een kampoverste
werd aangeduid om hem op te hangen.
Zelfs als u hier een paar jaar naar mij zou
luisteren, zou ik nog niet kunnen beschrij-
ven hoevéél gruwel we daar hebben ge-
zien. Je kon ginds niet meer aan het leven
denken, alleen maar aan het sterven. Geen
seconde heb ik geloofd dat ik het er in
Auschwitz levend van af zou brengen.»

‘Rein jüdisches Fett’
«Op de zeep waarmee we het roet van ons
lijf moesten wassen, stonden de letters
RJF: Rein jüdisches Fett. (schudt het
hoofd) Die zeep was gemaakt van het
vet van Joden. Wij werden ginds niet
aanzien als mensen. Wij werden daar
ontmenselijkt. Al wat je kon doen, was
proberen om te overleven. Non-stop
roken wij de stank van verbrand men-
senvlees, non-stop hadden wij honger.

Op een dag belandde ik met een gezwol-
len been, waar in de mijn een steenblok
op gevallen was, in een soort geïmprovi-
seerde infirmerie. Mijn been werd daar
zonder verdoving met een mes open -
gesneden en weer dichtgenaaid. Ik zag
Mengele daar terug. Alle gewonden en
zieken moesten zich uitkleden voor hem.
De magersten onder hen, die hij niet
meer geschikt achtte om te werken, gaf
hij op voor de gaskamer. Hoe ik omging
met de angst om ook te sterven? Weet
u, als u lange tijd in angst leeft, dan voelt
u die angst niet meer. Dan is alles ge-
richt op overleven. Na de bevrijding ben
ik een jaar lang in het midden van de
nacht opgestaan en in de badkamer
naar de spiegel gelopen, alleen maar
om met mijn ogen te kunnen zien of
ik nog leefde. Dat zegt alles, nee?»
Hij heeft zelden over zijn Auschwitz-
verleden gesproken, ook niet tegen
zijn kinderen van wie er twee —
 Pauline (58) en Jackie (62) — om die re-

den het gesprek bijwonen. «Want wie het
zelf niet heeft meegemaakt, kan het ook
niet verstaan», zegt Ignatz Scheiner. «Al is
het 75 jaar en langer geleden, ik zie nog al-
tijd iets van toen wanneer ik ga slapen. Ik
heb niet meer die erge nachtmerries van
de eerste jaren, maar er gaat nog elke
avond iets door mijn hoofd. Het beeld van
uitgehongerde mensen, schreeuwende
Joden, nazi’s die hoog boven ons toe-
zicht houden met hun geweren, klaar
om te schieten. Ook overdag is er geen
dag gepasseerd dat ik niet even aan
toen heb gedacht.»

Kinderen hard opgevoed
Auschwitz kraakte zijn gevoels -
wereld tot op het bot, wat allesbe-
palend is geweest voor de harde
manier waarop Ignatz Scheiner
zijn kinderen heeft opgevoed.
«Wat voor een man ik ben gewor-
den? Die vraag stelt u beter aan
mijn kinderen», kaatst de be-
jaarde man de vraag terug.
Waarop zijn dochter zegt:
«Mijn vader heeft heel weinig
empathie. Hadden wij als
kind een probleem, dan zei
hij altijd: ‘In Auschwitz was
dat veel erger.’ Ik weet nog
dat ik mij vroeger eens zo
slecht voelde dat ik naar
een cardioloog moest en
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dat mijn vader zei: ‘In Auschwitz waren
geen cardiologen.’» Haar broer Jackie haakt
in. «Hij heeft ons een harde opvoeding
 gegeven, ja. Nooit heb ik mijn vader zien
wenen. Hij is altijd bang geweest om zijn
gevoelens te tonen. Heeft zich emotioneel
afgesloten omdat hij zoveel geliefden op
zo’n jonge leeftijd en in die omstandig -
heden verloor. We hebben hem nooit
 horen zeggen dat hij ons graag zag. Hij kon
het niet, door wat hij ginds heeft door-
staan.» Ignatz aanhoort het met een trieste
blik. «Als zij het zeggen. Dan is het zo, ja.»
«Ik bén ginds hard geworden, ik bén ginds
voor een lange tijd het geloof in het goeie
van mensen verloren. Eén dag in Ausch-
witz duurde voor ons tien jaar. Ook mijn
geliefde vrouw heeft, omdat ik zo koel en
hard kon zijn, dikwijls gezegd: ‘Denk niet
dat je nog in Auschwitz bent.’ Ik heb ge -
probeerd, maar het was moeilijk om mijn
gevoelens terug te laten komen, om op-
nieuw mens te worden. Door heel hard te
werken nadien en iets op te bouwen, is het
geloof in de mensen teruggekomen. Maar
tot op vandaag heb ik geen antwoord op de
vraag hoe zo’n uitroeiing kon gebeuren.
Mocht ik vroom zijn, ik zou denken dat het
Gods wil was. De nazi’s, dat waren geen
mensen. Het spijt me dat ik nooit tegen de
kinderen kon zeggen hoe graag ik hen zie.»
En nu is het aan Pauline en Jackie om het
hoofd af te wenden. Ze hoorden het hun
vader nooit eerder zeggen.
Of hij het zijn beulen kan vergeven? «Op
die vraag kan ik niet antwoorden, want ik
weet het niet», zegt Ignatz Scheiner. «Kan
men zoiets vergeven? Ik weet het niet. Ik
weet alleen dat ik, mocht Josef Mengele
hier nu voor mij staan, hem dood zou
schieten.» Hij is naar eigen zeggen een
groot deel van zijn leven bang geweest voor
antisemitisch geweld. «Maar die angst is
gaan liggen, samen met het antisemitisme.
Ik heb het gevoel dat dat niet meer zo
 modern is als vroeger. Godzijdank.»

Steven Spielberg
«Samenleven, solidair, mét de aanvaarding
van wie de ander is: dat is de enige les die
de mensheid moet onthouden opdat deze
barbarij nooit nog voorvalt», zegt de
 bejaarde man. Hij heeft zijn tatoeage —
destijds inderhaast op zijn arm gezet bij
aankomst in Auschwitz-Birkenau — nooit
willen laten weglaseren. «Nee», zegt hij
stellig. «Dat nummer herinnert mij nog
elke ochtend aan hoe slecht het was, maar
dat het slechte gelukkig voorbij is en dat ik
het nu beter heb. En bij al het goede dat ik
in mijn verdere leven heb gezien, heb ik al-
tijd aan mijn vader gedacht.» Hij heeft in
het verleden getuigd over de Holocaust en
ook meegewerkt aan de documentaire die
Steven Spielberg ooit over de overlevenden
maakte. De bedankbrief van de Ameri-
kaanse regisseur bewaart hij als een
 relikwie. Maar Ignatz Scheiner is nooit
naar Auschwitz willen terugkeren. Hij zal
er ook vandaag, in aanwezigheid van onze
koning en koningin, niet bij zijn. «Want»,
zo zegt hij, «ik bén er al geweest.»

Koning en
koningin
naar
Auschwitz
voor 75 jaar
bevrijding
Tientallen wereld -
leiders en hoogwaar-
digheidsbekleders
 komen vandaag samen
in Auschwitz, om offi -
cieel te herdenken dat
het Rode Leger precies
75 jaar geleden het
concentratie- en
 vernietigingskamp
 Auschwitz-Birkenau
kon  bevrijden. Vanuit
ons land tekenen onder
 anderen koning Filip en
koningin Mathilde, pre-
mier Sophie Wilmès,
Europees Raadsvoor-
zitter Charles Michel en
een delegatie van de
Joodse gemeenschap
present. Ook aanwezig
zijn zowat 200 over -
levenden.
De nazi’s richtten het
concentratiekamp op
in de zomer van 1940,
aan de rand van het
Poolse plaatsje
 Oswiecim. Toen de
 Russen Auschwitz op
27 januari 1945 be -
vrijdden, troffen ze nog
geen 10.000 overleven-
den aan, de meesten
van hen doodziek en
erg verzwakt. Vanuit
België werden ge -
durende de Tweede
Wereldoorlog bijna
26.000 Joden naar
Auschwitz gedepor-
teerd vanuit de
 Mechelse Dossin -
kazerne. Aan het einde
van de oorlog zijn am-
per 1.240 mensen naar
België teruggekeerd.

(AG)
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«Wie ik ben? Een gevangene van Auschwitz. Nummer
7509.» Ignatz heeft zijn tatoeage nooit willen laten

 weglaseren. «Dat nummer herinnert mij nog elke ochtend
aan hoe slecht het was, en dat ik het nu beter heb.»

Na de bevrijding ben ik 
een jaar lang in het midden 
van de nacht opgestaan en 
naar de spiegel gelopen, 
alleen maar om te kunnen 
zien of ik nog leefde

Het laatste beeld dat ik 
van mijn vader heb, is hoe 
hij in die rechtse rij wordt 
weggeleid, het hoofd naar
beneden, de ogen halfdicht

  Ignatz Scheiner (93) getuigt
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