
‘Diese Demut muss nicht dem Glauben entspringen, 
ich stehe auch im Dunkeln, ich kann nicht glauben, 
aber gerade wegen dieser Einmaligkeit, die endlich 
ist, muss diese Demut uns verpflichten, das Leben zu 
verteidigen. Es ist das Band, das uns bindet.’ (Uwe 
Timm)

Derdejaars pabostudenten van KPZ 
bezoeken al sinds de jaren 70 de stad Berlijn. 
Naast kunst en cultuur, lag de nadruk 
destijds op religie en politiek.
Volgens oud-collega Henk Swart bezochten 
studenten in een bipolaire tijd onder andere 
christelijke gemeenschappen in de DDR. Het 
aldaar gevoerde gesprek werd gezien als 
een steun in de rug van een kleine, parallelle 

samenleving in het communistische 
Oost-Duitsland.
Oud-collega Theo Hulshof meent dat 
docenten en studenten in de tijd van de 
wel-of-geen-kruisraketten-discussie 
(‘Oost-West’, de jaren 80) naar Berlijn 
gingen om te ontdekken welke verklaring er 
gegeven kon worden voor de koude deken 
die er over Europa lag. Men ontmoette er 
hoge Oost-Duitse politici én burgers. Eén 
van de belangrijkste ontmoetingen, direct na 
de val van de muur in 1989, was met 
Wjatscheslaw Daschitschew (1925-2016), 
adviseur van Michael Gorbatsjov (1931), 
voormalig president van de USSR en 
aanjager van de Glasnost (openheid) en 
Perestrojka (hervorming).
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Nu ligt de nadruk van de werkweek op kunst, cultuur 
en geschiedenis. In dit artikel wordt slechts één 
aspect van het bezoek van studenten in 2019 aan 
Berlijn besproken, namelijk het ééndaagse bezoek 
aan de Mahn-und Gedenkstätte Ravensbrück. Dit 
voormalige concentratiekamp ligt in de omgeving 
van het stadje Fürtsenberg/Havel (Brandenburg) 
zo’n tachtig kilometer ten noord-
oosten van Berlijn in de voormalige DDR. Hoe sluit 
het bezoeken van dit voormalige concentratiekamp 
aan bij de lessen ZEE (Zingeving, Ethiek en 
Esthetiek) op KPZ? Op welke manieren kan 
Ravensbrück herinnerd worden? In hoeverre vinden 
studenten het belangrijk Ravensbrück te bezoeken? 
Deze vragen worden in drie opeenvolgende 
paragrafen beantwoord, voorafgegaan door een 
paragraaf over denken en het kwaad. Het artikel 
wordt afgesloten met een conclusie.

De banaliteit van het kwaad
De Duits-Amerikaanse filosofe Hannah Arendt 
(1906-1975) en de Nederlandse schrijver Harry 
Mulisch (1927- 2010) hebben gemeen dat zij beiden 
aanwezig waren bij het proces tegen de Duitse 
oorlogsmisdadiger Adolf Eichmann (1906-1962) in 
Jeruzalem (1961). Mulisch probeert het kwaad in 
diverse reportages en met een eenvoudige 
fotocollage te onthullen. Eichmann doet zichzelf 
voor als een onbetekenend radertje in een grote 
machine. De conclusie van Arendt over de 
vermeende onwetendheid van Eichmann leidt 
internationaal tot veel rumoer. Arendt noemt 
Eichmanns schokkende, naar later bleek gespeelde, 
gebrek aan diepgang aangaande zijn handelen en de 
consequenties daarvan voor andere mensen: de 
banaliteit van het kwaad. Volgens de Duitse filosofe 
Bettina Stagneth (1966) was Eichmann iemand die 
precies wist wat hij deed, bovendien een rabiate 
antisemiet en nazi. Arendts standpunt roept bij 
Amerikaanse onderzoekers in het begin van de jaren 
'60 de vraag op: in hoeverre zijn alleen Duitsers in 
staat tot dit soort, tegen de mensheid gerichte 
gruwelijkheden? Het befaamde Stanley Millgram-
experiment (1962) geeft antwoord: niet alleen 
Duitsers zijn daartoe in staat! Veel volwassenen, 
mannen en vrouwen (ca. 65%), kunnen, in bepaalde 
omstandigheden, anderen onherstelbaar leed 
aandoen.

Het in 1971 uitgevoerde Stanford 
Prison-experiment (1971) van Philipp Zimbardo 
(1933) bevestigt de uitkomsten: Mensen zijn niet van 
nature slecht, maar zwak, laf, vaak passief, loyaal aan 
de groep of (semi)wetenschappelijke theorieën en 
willen anderen niet teleurstellen (ook als het 

uiteindelijk om extreem geweld gaat). De 
Nederlandse socioloog Abram de Swaan (1942) 
meent dat situationele aspecten (hier samengevat 
als: luister ik naar een autoriteit of niet?), in het 
experiment van Millgram een belangrijke rol spelen, 
maar niet alleen. Hij concludeert, heel voorzichtig, 
dat agency, de persoonskenmerken, de invloed van 
de eigen levensloop, mogelijk verminderde empathie 
en het vermogen tot dehumaniseren van de 
slachtoffers alsmede het in staat zijn zichzelf voor 
emoties af te sluiten, ook bepalend zijn voor 
dergelijk gedrag.

Binnen de ZEE-lijn
De experimenten van Milligram en Zimbardo worden, 
tezamen met allerlei andere morele dillema’s tijdens 
de ZEE-lessen in pabo 1 aan studenten voorgelegd 
en besproken. Daarnaast ondervinden de studenten 
in een andere les aan den lijve hoe het is om 
gediscrimineerd te worden. Weinigen trekken hun 
morele grenzen en protesteren: niet ten opzichte van 

Hannah Arendts antwoord op 'de 
banaliteit van het kwaad is denken'. Het 
zelfgesprek tussen ‘mij’ en ‘mijzelf’, de 
stille, onzichtbare dialoog die ieder 
mens met zichzelf moet voeren, het 
inwendig luisteren naar gedachten 
(waardoor ‘ik’ nooit allen ben). Dit door 
onhoorbare taal reizen, richt zich niet op 
het verwerven van kennis of waarheid 
maar op het kunnen onderscheiden van 
goed en kwaad en het streven naar zin 
en betekenis om zo tot moraal te komen.

Bettina Stagneth meent juist dat dit op 
Verlichtingsidealen gebaseerde nadruk 
op zelfstandig denken een keerzijde 
heeft: het kwaad is in het denken 
aanwezig. Nazi’s wisten juist heel goed 
wat ze deden en onderbouwden dat met 
doordachte theorieën. Filosofen zouden 
veel meer juist dat kwade denken 
moeten bestuderen. Volgens Stagneth 
moet er niet door onszelf, in onszelf, 
gezocht worden hoe het kwade te 
herkennen maar moet er gezocht 
worden in het kwade denken zelf: de 
taal en geschriften van de massa-
moordenaars.
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de eigen positie en al helemaal niet ten opzichte van 
die van anderen. Ook bezoeken studenten in het 
kader van de lessen geschiedenis Herinnerings-
centrum kamp Westerbork. In pabo 3 bezoeken 
studenten Ravensbrück. Tot slot schrijven studenten 
in pabo 4 een essay met onder andere de vraag: Hoe 
moet ik handelen? Hun morele overwegingen inzake 
goed en juist handelen, kunnen zij hierin verhelderen.

Als voorbereiding op het bezoek aan Ravensbrück 
vertellen oorlogsoverlevenden, middels het 
Herinneringscentrum Kamp Westerbork, over hun 
levensgeschiedenissen. Zowel in deze lesbezoeken, 
als ook in een lezing over de geschiedenis van Berlijn 
(Duitsland instituut) alsmede het bezoek aan 
Ravensbrück zelf, onder leiding van historicus en 
psycholoog Mathias Heyl (1965), raken persoonlijke 
verhalen, herinneringen, monument, museum en 
denkbeelden van studenten elkaar.

Belast erfgoed: Ravensbrück  
De herinnering aan de slachtoffers van de Holocaust 
wordt op veel plekken, middels erfgoed, in Europa 
(en daarbuiten) in stand gehouden. Erfgoed is dat 
wat tot ons is gekomen door vererving van onze 
voorouders. Belast erfgoed refereert aan een 
voorbije tijd om niet trots op te zijn. De Franse 
historicus Pierre Nora (1931) noemt dit Lieux de 
mémoire (plaatsen van herinnering). Het bijzondere 
aan dit concept is dat herinneringen niet langer 
voorbehouden zijn aan het menselijk geheugen 

alleen. Plekken, plaatsen en ruimtes kunnen die 
herinnering vasthouden en verbeelden en de 
bezoekers in staat stellen verbinding te maken met 
dat precaire verleden. Deze plaatsen van herinnering 
zijn vooral aan geweld, oorlog, en genocide 
gerelateerde plekken. Pijnlijk voor overlevenden, 
mensen en overheden die zich met hen identificeren. 
Schaamtevol voor daders, verantwoordelijken en hun 
nabestaanden. Belast erfgoed toont de wreedheid 
en nutteloosheid van de gebeurtenissen die daar 
hebben plaatsgevonden alsmede de ideologie die zij 
vertegenwoordigden en Ravensbrück is zo’n plek: 
het is een bewijsplaats voor misdaden en een 
begraafplaats. Deze stille ruimte aan een klein 
meertje is echter ook een museum (informatie, 
educatie) alsmede een plek om het herinneren 
mogelijk te blijven maken (beheer, conservatie). 
Ravensbrück kent dus veel betekenislagen 
tegelijkertijd en is nooit neutraal. Hoe kan de 
bezoeker, met zijn eigen achtergrond, de 
ontmoeting tussen de Holocaust en zichzelf 
ontcijferen en begrijpen? Herinneren is sinds de 
introductie van de term Lieux de mémoire een 
sociale constructie geworden, niet alleen een 
persoonlijk geheugen en een macabere plek geven 
aanleiding tot herinneren, ook de communicatie met 
anderen over deze herinneringen. Daardoor worden 
persoonlijke herinneringen collectieve herinneringen 
en kunnen zij doorgegeven worden.



Kenmerkend voor de nieuwe tentoonstelling over 
het kamp en zijn geschiedenis (sinds 2013) in het 
voormalige administratiegebouw zijn de 
verschillende perspectieven van waaruit naar het 
kamp en zijn gevangenen gekeken wordt. Welke 
vrouwen (en ook mannen) werden hier gevangen 
gehouden? Onder welke omstandigheden? 
Belangrijk daarbij is ook de aandacht voor de 
betekenis van de artefacten, die meer en meer het 
verhaal vertellen nu de meeste gevangenen zijn 
overleden. Een ander aspect is de contextualisering 
van het kamp: waarom (was het er)? De inrichting 
van deze tentoonstelling, de verlatenheid van het 
voormalige kampterrein, de belendende gebouwen 
zoals de voormalige gevangenis, het crematorium en 
diverse monumenten, hebben als effect dat er 
afwisselend een gevoel van betrokkenheid en 
nabijheid alsmede een idee van afstand, die leidt tot 
reflectie, bij studenten opgeroepen wordt.

Een nieuwe ontwikkeling aangaande Ravensbrück is 
de sterke(re) aandacht voor de pedagogische 
component van de actuele herinneringscultuur. 
Ravensbrück kent daarom sinds 1996 een eigen 
pedagogische dienst. Deze professionals vertellen de 
verhalen van de (overleden) getuigen en vormen zo 
de verbinding tussen verleden en heden. Matthias 
Heyl is daarbij voor onze studenten van groot 
belang. Hij vertelt de oorspronkelijke verhalen en 
getuigenissen over slachtofferschap, lijden, moed en 
opoffering. Hoewel niet onbenoemd en ongezien, 
wordt in deze verhalen ook een verbinding gelegd 
met het heden: narratieven over goed burgerschap, 
handelen naar humane, morele waarden, het 
ontwikkelen van empathie, de betekenis van vrijheid 
en permanente educatie ten dienste van de 
democratie, antifascisme en de pluriforme samen-
leving. Samengevat laat het concentratiekamp 
Ravensbrück een diepe indruk achter op de 
studenten en leidt het bezoek tot een grote 
betrokkenheid bij dat wat verteld en gezien wordt.

Het belang van Ravensbrück voor studenten
In de verwerking tijdens het bezoek worden de 
mogelijkheden verkend hoe met Ravensbrück 
omgaan? Die overdenking, een stille dialoog die 
studenten met zichzelf voeren, krijgt uitdrukking in 
een gedicht, een foto (geen selfie), een tekening en 
antwoorden op vragen die studenten aan zichzelf 
hebben gesteld. Vervolgens worden de denkbeelden 
en verbeeldingen in groepjes besproken. Op 
metafysisch niveau vinden studenten dit bezoek 
bijdragen aan het zelf nadenken over goed en 
kwaad, zin- en zijnsvragen zoals de Kantiaanse 
levensvragen binnen de ZEE-lijn. Studenten merken 

in dat eindgesprek verder op dat een bezoek aan 
Ravensbrück als onderdeel van de werkweek Berlijn 
juist is. Duitsland ligt dichtbij en de politiek-
economische invloed van Duitsland op Nederland en 
Europa was en is groot. Studenten zeggen het goed 
te vinden dat ze, door dit bezoek, kennis van de 
geschiedenis betreffende WO II en de concentratie-
kampen tot zich kunnen nemen. Ook geven zij aan 
dat ze na dit bezoek beter in staat zijn een les te 
geven over Ravensbrück of een kamp, bijvoorbeeld 
Westerbork, in Nederland. Belast erfgoed uit de 
directe omgeving van de eigen basisschool speelt in 
die lessen een belangrijke rol: het bezoek aan 
Ravensbrück zien ze als exemplarisch. Het 
belangrijkste element van dit bezoek vinden de 
studenten de gehoorde verhalen. Door deze 
verhalen achten zij zich beter in staat de 
(persoonlijke) geschiedenissen in de context van de 
Holocaust te begrijpen en door te vertellen. Een 
relatie leggen met de tegenwoordige tijd, studenten 
noemen onder meer de hedendaagse vluchtelingen-
stroom, ervaren zij daarbij als zinvol en betekenisvol.

Uiteindelijk blijkt Ravensbrück een raadsel. Dat lijkt te 
duiden op een falen in ons denken, maar is een 
kwaliteit van de rede: dat deel van ons verstand dat 
wil begrijpen. Omdat er geen einduitkomsten zijn in 
het denkproces die precies voorschrijven hoe in de 
toekomst dergelijk menselijk leed te voorkomen is, 
geeft het aan ieder mens een opdracht mee: voer 

Dr. Matthias Heyl 
hoofd pedagogische dienst herinneringscentrum 
concentratiekamp Ravensbrück
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een innerlijke dialoog over goed en juist, bepaal je 
eigen leven, wantrouw onheilsprofeten, ideologieën 
en hiërarchieën, omarm de ongewisheid van de 
wereld. In feite is dit het proces dat studenten op 
KPZ, in het bijzonder binnen de ZEE-modules, 
doormaken: met behulp van de eigen stilte proberen 
zich moreel te ontwikkelen tot iemand die juiste 
keuzes kan maken en de consequenties daarvan wil 
en kan overzien. Concreet betekent dit dat de 
student in dat proces zijn niet-weten onder ogen 
komt en de eigen onvolkomenheden accepteert. De 
student dient daarbij tegenspraak te erkennen en 
morele regels -voorschriften volgens welke hij zelf 
behandeld wil worden, waar iedereen het mee eens 
kan zijn en die hij aan anderen kan uitleggen- te 
doordenken.

Conclusie
Uit onderzoek blijkt telkens weer dat mensen over 
de gehele wereld in staat zijn andere mensen 
verschrikkelijk en onherstelbaar leed toe te brengen. 
De gruwel van de Holocaust zoals die middels belast 
erfgoed, verhalen en de lege ruimte van 
Ravensbrück tot de studenten komt, is moeilijk te 
begrijpen. Het afdoende doordenken van wat daar is 
gebeurd, schiet tekort en juist daar ligt de taak voor 
de ZEE-lijn c.q. het onderwijs op KPZ: leer studenten 
denken en dat deel van de rede te gebruiken dat 
gericht is op begrijpen. Ondersteun hen in het 
voeren van het zelfgesprek, vorm ze zodat ze in 
staat zijn goede, ethische keuzes te maken en de 
(on)mogelijkheden en (on)gewisheden van het 
toekomende leven omarmen. Het stelt hen in staat 
de verhalen en ervaringen die zij hebben opgedaan 
in Ravensbrück beter door te vertellen. Dit alles in 
het licht van het onvoltooide besef van Ravensbrück 
dat er altijd weer mensen zijn, andere mensen in 
andere tijden en in andere omstandigheden, die 
hetzelfde kan overkomen en die respect verdienen 
en het waard zijn geholpen te worden.

Bijzondere dank gaat uit naar Matthias Heyl voor de 
inspirerende en innemende wijze waarop hij ons, 
studenten en docenten, deelgenoot maakt van een 
misdadige ideologie, persoonlijke geschiedenissen 
en de weerklank daarvan in het huidige Europa.

Johan Koers is hogeschooldocent Kunst en 
Cultuur op KPZ.

Dit artikel is tot stand gekomen met de welwillende 
medewerking van (oud)collega’s: Theo Hulshof, Henk 
Swart, Mieke Tielens, Mariëlle Elburg, Bert Thole en 
Dick Vermeer.
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