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Op een koude regenachtige dag in maart 2012 verzamelen we ons bij de Waag
in Amsterdam: zo’n twintig masterstudenten criminologie die het vak Core
International Crimes volgen, Chrisje en ik. Met een stapel oude zwart-wit foto’s
in de hand beginnen we aan een lange wandeling door het verleden, door de
straten van ‘Joods Amsterdam’, of liever: wat ooit ‘Joods Amsterdam’ was. De
lage grijze hemel en de snijdende wind vormen het decor van onze reis door de
geschiedenis. We lopen door smalle straten waar jonge moslimmoeders met
hoofddoeken kinderwagens voortduwen en achter dartele peuters aanrennen. De
beelden komen niet overeen met de foto’s van Asjkenazische vrouwen met
pruiken en mannen met lange zwarte kaftans en keppels. De Joodse wijken op
de foto’s lijken soms op Oost-Europese sjtetls: op de markt worden kosjere
producten verhandeld met Jiddische woorden op de labels. 

Het is een doordeweekse dag in Amsterdam, vanwege het slechte weer is het
stil op straat en de stoelen en parasols van de terrasjes zijn opgeruimd. Af en
toen komen we een paar toeristen tegen die op een in de wind klapperende
plattegrond hun weg naar Artis of het centrum proberen te vinden. Bij de
Hollandse Schouwburg passeren trams, maar ‘geen tram 8, die rijdt sinds 1942
niet meer’, vertelt Chrisje.1 Op het plein voor de school waar ooit Anne Frank
les kreeg, staan een paar meisjes in korte rokjes met elkaar te kletsen. Twee
jongens roken een sigaretje, kijken nieuwsgierig naar onze groep en komen
dichterbij in een poging Chrisjes uitleg in het Engels op te vangen. In het Wert-
heimpark laat een oude man zijn hondje uit en reflecteren de gebroken spiegels
van Jan Wolkers’ Auschwitzmonument de grijze Amsterdamse wolken.

We kijken naar de foto’s van toen en naar de panden van nu. Van hier werd
een Joodse familie weggevoerd, daar werden gedwongen sterilisaties verricht en
verderop moesten Joodse artiesten toneelspelen voor Duitse officieren. We
kijken naar een brug die openging om een wijk af te grendelen tijdens razzia’s.
Chrisje kan haar ergernis maar nauwelijks verbergen: ‘Het is een schande dat er
nergens een bordje hangt met een verwijzing naar wat de nazi’s hier hebben
uitgespookt’. De herinneringen zouden toch niet mogen verdwijnen met de dood

1 Tram 8 reed voor de oorlog door de Joodse wijken van Amsterdam. In 1942 en 1943 werden veel
Joden per tram 8 vervoerd naar de Hollandse Schouwburg, waar ze werden verzameld in afwach-
ting van transport naar de concentratiekampen. 
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van de getuigen? De studenten, voor een deel uit het buitenland afkomstig,
knikken instemmend, maar wat gaat er in hun hoofd om?

Chrisje is gevoelig voor de symboliek van het herdenken, niet alleen als
persoon, maar ook vanuit haar wetenschappelijke werk. Wat gebeurt er met de
geschiedenis? Is het verhaal van de Holocaust dat we op deze regenachtige dag
in Amsterdam beleven anders dan wat we hebben geleerd van boeken en films?
Verschilt de betekenis van de Holocaust en van andere historische drama’s van
land tot land? Of zijn er bepaalde episoden in de geschiedenis die ‘onaantast-
baar’ zijn geworden? 

Samen met haar man Kees stelde Chrisje zich dit soort vragen ook over de
geschiedenis van een andere oorlog die hen beiden fascineert: de Eerste Wereld-
oorlog. Hoe wordt de collectieve herinnering aan de gruwelen van 1914-1918
geconstrueerd en wat vertegenwoordigen de talrijke beelden en monumenten in
Vlaanderen en Frankrijk? In hun boek Levende herinneringen2 richten zij zich
op sporen, visuele bewijzen en de verhalen van nabestaanden. Vormen deze
herinneringen geschiedenis, of bestaan er grote verschillen tussen de feiten uit
de geschiedenisboeken en de herinneringen en interpretaties van dezelfde feiten?
Een van de vele onderzoeksvelden waarin Chrisje zich tijdens haar wetenschap-
pelijke carrière heeft verdiept, betreft precies deze kwestie: hoe en door wie
worden belangrijke historische gebeurtenissen geconserveerd, geconstrueerd en
geïnterpreteerd? 

In dit artikel ga ik in op de discussie over de overeenkomsten en verschillen
tussen geschiedenis en collectieve herinnering en analyseer ik een concrete
casestudy, te weten die van de herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog van
Sovjetveteranen die in de jaren negentig naar Israël immigreerden. Ik zal probe-
ren een verklaring te vinden voor de veranderende betekenissen van symbolen
in het proces van het definiëren en herdefiniëren van de geschiedenis. Ik stel
bovendien de vraag naar wat er gebeurt met deze symbolen wanneer ze vanuit
een bepaalde context verplaatst worden naar een andere politieke werkelijkheid.
Is hier wellicht sprake van de globalisering van herinneringen, van wat Levy en
Sznaider de nieuwe ‘memoryscapes’ noemen?3 

De relatie tussen geschiedenis en collectieve herinnering – dilemma 

Het was Emile Durkheim4 die de nog steeds voortdurende discussie over de rol
van herdenkingsrituelen in gang zette. In navolging van Durkheim legde ook de
Franse socioloog Maurice Halbwachs de nadruk op het belang van een sociolo-
gische benadering van herinneringen: ‘Het collectief geheugen ontleent zijn
kracht en duurzaamheid aan de collectiviteit’.5 Volgens Halbwachs bestaat er

2 C. Brants en K. Brants (fotografie M. van Leeuwen), Levende herinnering. De oorlog die nooit
ophield 1914-1918, Zaltbommel: Uitgeverij Aprilis 2004.

3 D. Levy en N. Sznaider, ‘Memory Unbound: The Holocaust and the Formation of Cosmopolitan
Memory’, European Journal of Social Theory 2002, nr. 1, p. 88.

4 E. Durkheim, The Elementary Forms of the Religious Life, New York: Free Press 1912.
5 M. Halbwachs, Het collectief geheugen, Leuven/Amersfoort: Acco 1991, p. 15.
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geen individueel geheugen, alleen een collectief geheugen. Hij maakt ook onder-
scheid tussen het sociale geheugen en het historische geheugen: het eerste
bestaat uit herinneringen uit de eerste hand, het tweede uit ‘gemedieerde’ her-
inneringen, zoals geïnterpreteerd in films, boeken, nationale feesten en monu-
menten. De ‘national experience’ is in belangrijke mate gebaseerd op zulke
gemedieerde herinneringen.6 De betekenis van de Holocaust is daarom niet in
elk land hetzelfde, juist vanwege deze gemedieerde herinneringen. ‘The power
of collective memory does not lie in its accurate, systematic, or sophisticated
mapping of the past, but in establishing basic images that articulate and
reinforce a particular ideological stance’.7

De kloof tussen het collectief geheugen en het historische geheugen is een
oud onderwerp. Een van de meest prominente historici die een poging deden om
de functie van de collectieve herinnering in de moderne samenleving te analyse-
ren is Pierre Nora. In zijn Les Lieux de Mémoire stelt Nora dat gedenktekens,
gedenkdagen en archieven een belangrijke rol kunnen spelen in onze moderne
tijd: ‘we speak so much of memory because there is so little of it left’.8 Boven-
dien zijn onze herinneringen selectief. ‘Certain memories live on; the rest are
winnowed out, repressed, or simply discarded by a process of natural selection
which the historian, uninvited, disturbs and reverses’.9 

Sommige historici voelen zich ongemakkelijk bij de argumenten van
Halbwachs en Nora. Een van de kritiekpunten is dat collectieve herinnering geen
geschiedenis is: ‘Collective memory is not history, though it is sometimes made
from similar material’.10 Volgens anderen is de collectieve herinnering niets
anders dan een metafoor, een oude mythe, ‘...the mechanism of collective
memory and the mechanism of personal memory are one and the same and
located in the same individual mind’.11 

Toch worden gebeurtenissen uit het verleden altijd in een collectieve sociale
setting gereconstrueerd, als een opsomming van diverse individuele verhalen.
Wanneer deze de grenzen van tijd en ruimte overschrijden, beginnen ze echter
een eigen leven aan te nemen, zoals de collectieve herinnering aan de Holocaust
in de VS, die voor een groot deel wordt bepaald door de media (Schindler’s List,
Hitler’s Willing Executioners, enz.) en door het in 1993 opgerichte United States
Holocaust Memorial Museum, het Amerikaanse officiële gedenkteken voor de
Holocaust (die overigens een verplicht onderdeel uitmaakt van het Amerikaanse
onderwijsprogramma). Veel Amerikanen – die in feite niets met de Holocaust
te maken hebben gehad – vormen zich een beeld van de geschiedenis op basis
van films en andere zichtbare uitingen zoals monumenten, standbeelden en her-

6 Levy en Sznaider, 2002, p. 91.
7 Y. Zerubavel, Recovered Roots. Collective Memory and the Making of Israeli National Tradition,

Chicago: University of Chicago Press 1995, p. 8.
8 P. Nora, ‘Between History and Memory: Les Lieux de Memoire’, Representations, 1989, nr. 26, p. 7.
9 Y. Yerushalmi, Zakhor: Jewish History and Jewish Memory, Seattle/London: University of

Washington Press 1982, p. 102.
10 W. Kansteiner, ‘Finding Meaning in Memory: A Methodological Critique of Collective Memory

Studies’, History and Theory 2002, nr. 41, p. 180. 
11 N. Gedi en Y. Etam, ‘Collective Memory – What Is It?’, History and Memory 1996, nr. 1, p. 47.
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denkingsrituelen. De mondialisering van historische gebeurtenissen kan vanuit
verschillende perspectieven geanalyseerd worden, afhankelijk van wie deze
collectieve herinnering propageren en in stand houden, maar ook van wie deze
symbolen en mediarepresentaties consumeren.

Sommige auteurs signaleren niet alleen theoretische, maar ook methodologi-
sche obstakels bij het bestuderen van de collectieve herinnering. Meestal zijn de
empirische gegevens gebaseerd op mondelinge bronnen, verhalen van betrokke-
nen of nabestaanden. Het wordt steeds moeilijker informanten te vinden die
getuige waren van bepaalde gebeurtenissen in de twintigste eeuw en het is
uiteraard onmogelijk levende getuigen te vinden van eerdere perioden uit de
geschiedenis. Een van de vernieuwende methoden van onderzoek is de focus op
de ‘...communications among memory makers, memory users, and the visual
and discursive objects and traditions of representations’.12 Door het bestuderen
van de sociale context van de collectieve herinnering, de tegenstrijdige percep-
ties en de artistieke expressie van specifieke gebeurtenissen kunnen we een beter
inzicht krijgen in hun betekenis in verschillende landen en tijden. 
 Allerlei wetenschappelijke disciplines hebben zich gestort op de groeiende
interesse in de sociale constructie van de collectieve herinnering. Jay Winter
spreekt zelfs van een ‘memory boom’.13 Niet alleen historici, antropologen, filo-
sofen en politicologen, maar ook psychologen, juristen en criminologen partici-
peren tegenwoordig in wat inmiddels ‘social memory studies’ is gaan heten.14 

In onze ‘liquid society’ en in een tijd van globalisering veranderen ook
collectieve herinneringen. In het recent verschenen boek Transitional Justice.
Images and Memories15 beschrijft Chrisje een openluchtmuseum in het zuiden
van Litouwen waar standbeelden staan verzameld van communistische helden
zoals Lenin, Stalin en Dzerzjinski die elders in het land van hun sokkel werden
getrokken. De beelden zijn hierheen gebracht ter herinnering en ‘ontmaskering’
van de communistische ideologie van de Sovjetleiders die het Litouwse volk
onderdrukten.16 Dit park is niet uniek in de voormalige Sovjetrepublieken. Het
‘Gevallen Monumenten Park’ (het voormalige ‘Park van de Gevallen Helden’)
is een openluchtmuseum in Moskou waar sinds 1991 van hun voetstuk verwij-
derde standbeelden van Sovjetleiders en abstracte voorbeelden van het socialis-
tisch realisme – zoals ‘arbeiders en boeren’ – bijeen worden gebracht. In het
vergelijkbare Memento Park in Boedapest staan beelden van Lenin, Marx,
Engels en een aantal Hongaarse leiders van de communistische partij (onder wie
Georgi Dimitrov en Bela Kun) als herinnering aan de hegemonie van de Sovjet-
Unie en de onderdrukking van het Hongaarse volk.

12 Kansteiner, 2002, p. 197.
13 J. Winter, Remembering War: The Great War between Memory and History in the Twentieth

Century, New Haven: Yale University Press 2006.
14 J. Olick en J. Robbins, ‘Social Memory Studies: From Collective Memory to the Historical

Sociology of Mnemonic Practices’, Annual Review of Sociology 1998, nr. 24, p. 105-140.
15 C. Brants, A. Hol en D. Siegel (red.), Transitional Justice. Images and Memories, Farnham:

Ashgate 2013.
16 C. Brants, ‘Introduction’, in: Brants, Hol en Siegel (red.), 2013, p. 1.
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Chrisje beschrijft de verdwijning van Sovjetmonumenten uit het straatbeeld
van de Litouwse steden als onderdeel van het proces van transitional justice:
‘Procedures of transitional justice mark a particular socially, politically, cultural-
ly and legally determined version of events, in a particular prescribed manner’.17 

Op andere plaatsen worden dezelfde ‘folk devils’ juist geprezen. In 2012
werd in het Georgische dorp Alvina een monument van Stalin onthuld, als
symbool van politiek protest tegen president Saakasjvilli, die een jaar eerder een
verbod aankondigde op Sovjet monumenten in Georgië.18 Cultureel relativisme,
in combinatie met specifieke politieke doelen, speelt een centrale rol in dit
proces van overgang. Er zijn volop voorbeelden te vinden van lokaalgeoriënteer-
de transitional justice: van het controversiële ‘swastika-debat’ in de Baltische
landen19 tot de officiële verheerlijking van de ‘nationale helden van het verzet
tegen de Sovjetonderdrukking’ in de voormalige Sovjetrepublieken. Veel van
deze helden waren eveneens betrokken bij de vervolging van en moord op
Oekraïense, Moldavische en Baltische Joden en zigeuners. Toegeven dat deze
volkshelden moordenaars en antisemieten waren, zou hun heroïsche status
ondermijnen en daarom wordt de collectieve herinnering gemanipuleerd.
Bepaalde aspecten worden verzwegen en andere juist benadrukt, zoals in het
Nationale Genocide Museum in Vilnius, dat alleen gewijd is aan de Litouwse
slachtoffers, zonder enige verwijzing naar de Joodse genocide. Historische
symbolen worden op deze manier voor politieke doeleinden gebruikt, accenten
worden verschoven en herinneringen gemanipuleerd. 

Het gebruik van historische symbolen voor politieke doeleinden

Een ander voorbeeld van de manipulatie van en strijd om historische symbolen
is te vinden in de case van de Russisch-joodse veteranen van de Tweede
Wereldoorlog die in de jaren negentig naar Israël emigreerden. Tijdens mijn
veldwerk in Israël – toen ik de integratie van de nieuwe immigranten in de
politieke arena van Israël bestudeerde – heb ik diverse interviews met nieuwe
en oude veteranen gehouden. Ik bezocht hun bijeenkomsten en protestmeetings
en luisterde naar hun persoonlijke verhalen terwijl we samen in dikke foto-
albums bladerden. Een paar veteranen kende ik van vroeger, toen ik nog in
Moldavië woonde. Een van hen werd regelmatig uitgenodigd door de directie
van mijn middelbare school om voor de klas zijn herinneringen met de scholie-
ren te delen. Hij vertelde dan over gruwelijke slachtingen en spannende gevech-
ten, over bloedige taferelen in de loopgraven, maar ook over kameraadschap, het
verlangen naar huis en het zingen van liedjes rond het kampvuur. Hij kwam
altijd in zijn militaire uniform, versierd met tientallen medailles. Aan elke
medaille zat een verhaal vast. 

17 Idem, p. 3.
18 De Volkskrant, 21 december, 2012 (‘Stalin komt terug in straatbeeld Georgië’).
19 In 2010 oordeelde een rechtbank in Vilnius dat de swastika een oud Baltisch symbool is en het

tonen ervan geen overtreding inhoudt van de wet die het verbiedt om nazisymbolen in het openbaar
te tonen.
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Ik was benieuwd hoe deze veteranen aankeken tegen hun verleden en hun
heroïsche status nu ze in een nieuwe omgeving verkeerden, in een land waar de
herinneringen aan het leven buiten Israël (de ‘ballingschap’) in het algemeen en
de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust in het bijzonder, behoorlijk controver-
sieel zijn. Met andere woorden: is er een verschil tussen de voormalige Sovjet-
Unie en Israël waar het gaat om de collectieve herinnering aan deze historische
gebeurtenissen en welke rol speelt hierbij de globalisering van herinneringen?

Na de Tweede Wereldoorlog kwam er een massale (en deels illegale) immigratie
van Europese Joden naar het toenmalige Palestina op gang. Degenen die de
getto’s en de concentratiekampen hadden overleefd en erin waren geslaagd om
naar Israël te ontkomen, werden ontvangen als inferieure ‘exile-Joden’, een
beeld dat contrasteerde met dat van de dappere en sterke nieuwe Israëli’s: de
soldaat en de kibboetsnik. De Holocaust werd beschouwd als een periode van
zwakte in de lange en rijke Joodse geschiedenis en werd grotendeels genegeerd
in het onderwijsprogramma. Van de nieuwkomers werd verwacht dat ze zichzelf
zouden ‘hervormen’ en zich zouden ‘ontdoen’ van hun schaamtevolle verleden.

Een aanzienlijk deel van de Europese immigranten toonde zich bereid om
mee te werken aan dit officiële project van ‘wedergeboorte’ in een nieuw en
‘eigen’ land. Velen van hen besloten om niet meer over het verleden te praten
(en werden daarnaast ook niet aangemoedigd om dit te doen). Anderen vertelden
hun verhalen alleen aan hun kinderen, in het kader van de ‘familiegeschiedenis’,
in een privécontext, of als biografische details. Na de Tweede Wereldoorlog
stelde de Israëlische overheid pogingen in het werk om de diplomatieke en
economische relaties met West-Duitsland te normaliseren. De overlevenden van
de kampen protesteerden hevig tegen welk contact met Duitsland dan ook. De
herinneringen aan de Holocaust kwamen in dit proces naar boven en leidden tot
de instelling van officiële beperkingen ten aanzien van het gebruik van de Duitse
taal en het ten gehore brengen van Duitse muziek in de openbare ruimte.20 In de
woorden van Na’ama Sheffi kan deze periode worden gekenmerkt als ‘toward
Germany, away from Germans’.21

De Holocaust werd pas acht jaar na het einde de oorlog voor het eerst
officieel in Israël herdacht. In 1953 nam de Israëlische Knesset de Wet op de
Herdenking van de Shoah en het Heldendom aan,22 gevolgd door de instelling
in datzelfde jaar van de Herdenkingsdag voor de Holocaust (Jom Hasjoa) en in
1957 de oprichting van Yad Vashem. De Tweede Wereldoorlog werd sindsdien
vooral geassocieerd met de vervolging van de Joden en werd altijd in verband
gebracht met (en als de oorzaak beschouwd van) de geboorte van de staat Israel.
Ondanks het feit dat de Holocaust en de Tweede Wereldoorlog formeel in het
onderwijscurriculum werden opgenomen, bleef het negatieve imago van de

20 J. Hirshberg en N. Ramot, ‘The Tangled Road to Legalization: The Admission of the German
Language in Musical Performances in Israel’, Jewish Quarterly Review 2006, nr. 4, p. 512.

21 N. Sheffi, The Ring of Myths: The Israelis, Wagner and the Nazis, Brighton and Portland, OR:
Sussex Academic Press 2001, p. 55.

22 Israël is het enige land ter wereld waar de officiële herdenking van de Holocaust bij wet verplicht is.
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ballingschap sterk contrasteren met de nationale identiteit van de Israëlische
jeugd.

Er speelde nog een ander aspect een rol. In de jaren vijftig verhuisden grote
groepen Noord-Afrikaanse (Sefardische) Joden naar Israël. Deze immigranten
moesten integreren in een maatschappij die werd gedomineerd door Europees-
Joodse politieke en economische elites. De nieuwkomers werden gezien als
primitievelingen die zich de normen en waarden van de Europese cultuur nog
eigen moesten maken. Ze werden geconfronteerd met symbolen, oorlogen en
rituelen die ze niet kenden en waarmee ze zich maar moeilijk konden identifice-
ren. Tegelijkertijd dienden ze in het Israëlische leger tijdens verschillende oor-
logen en werden ze betrokken bij het proces van de sociale constructie van
nieuwe helden, nieuwe herdenkingen en nieuwe symbolen. Zowel de Herden-
kingsdag voor Gevallen Israëlische Soldaten als de Dag van de Onafhankelijk-
heid werden door iedereen erkend als Israëlische symbolen die verwezen naar
de gedeelde geschiedenis van Asjkenazim en Sefardim. 

De massale immigratie van Joden uit de Sovjet-Unie in de jaren negentig bracht
een nieuwe kijk op de geschiedenis met zich: die omvatte niet langer alleen de
vernietiging van getto’s, de Holocaust en mensen die zwijgend naar de gaska-
mers marcheerden, maar ook heldhaftige Joden die actief deelnamen aan de
strijd tegen nazi-Duitsland. ‘Er hebben 250.000 Joden gediend in het leger van
de Sovjet-Unie; velen zijn gesneuveld, velen kregen later de hoogst mogelijke
onderscheidingen. In Israël wist niemand daar iets van’, zo vertelden de nieuwe
immigranten uit de voormalige Sovjet-Unie mij tijdens mijn onderzoek naar de
‘grote immigratie’.23 

Deze nieuwe informatie weersprak de veertig jaar oude mythe dat men alleen
door in Israël te leven, bevrijd kon worden van de psychologische complexen
van ballingschap en oorlog en een zelfstandig, sterk en gelukkig mens kon
worden. De Russische veteranen vormden het levende bewijs van het feit dat
dappere Joodse soldaten en officieren zij aan zij met de goyim hadden gevoch-
ten. Sterker nog, zij hadden bijgedragen aan de bevrijding van Europa van het
nazisme. Volgens een van mijn respondenten wilden de meeste Israëliërs maar
niet begrijpen dat de staat Israël nooit had bestaan zonder de overwinning op de
nazi’s: ‘Vanuit Egypte kwamen de nazi’s heel dicht bij Palestina. Israëli’s
zouden zich moeten realiseren dat ze ons, veteranen, dankbaar moeten zijn
omdat ze zonder de overwinning van toen vandaag geen Israëlische feesten
hadden kunnen vieren, inclusief hun oorlogsherdenkingen’. 

Tot hun ongenoegen ontdekten de oude Sovjetveteranen na hun aankomst in
Israël dat de Dag van de Overwinning, de grote viering van de zege op nazi-
Duitsland, in hun nieuwe vaderland geen nationale feestdag was. In de voormali-
ge Sovjet-Unie waren ze gewend op 9 mei uitbundig feest te vieren en met hun
speciaal opgepoetste medailles op de borst trots door de centra van alle grote

23 D. Siegel, The Great Immigration: Russian Jews in Israel, New York/Oxford: Berghahn 1988,
p. 175.
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steden in de Sovjet-Unie te marcheren. Op die dag werden ze vanaf de tribunes
toegezwaaid en toegelachen door de hoogste politici en militairen van het land.
Zelfs na de officiële herschrijving van de geschiedenis in de leerboeken tijdens
het regime van Boris Yeltsin, toen de glorie van de Grote Vaderlandse Oorlog
van het heroïsche Sovjetvolk tegen de fascistische vijand werd gebagatelliseerd,
konden de veteranen blijven genieten van hun status, privileges en het respect
van de bevolking. Ze werden nog steeds beschouwd als de erven van een
glorieus verleden waarvan ze met al hun littekens en medailles het levende
bewijs vormden. 

Bij hun aankomst in het nieuwe land brachten deze immigranten hun eigen
symbolen en feestdagen mee. Er wonen nog steeds duizenden veteranen in
Israël. Al in 1977 werd er in Israël een ‘Vereniging voor Veteranen van de
Tweede Wereldoorlog’ opgericht, maar deze organisatie was lange tijd nauwe-
lijks actief. In de jaren negentig, na de massale immigratie van Russische Joden,
telde de vereniging echter meer dan 10.000 leden. Met de toevloed van meer dan
een miljoen Russische immigranten en gesterkt door de oprichting van een
Russische politieke beweging begonnen de veteranen aan een strijd om erken-
ning en respect. Een van hun eisen betrof de officiële instelling van de viering
van de Dag van de Overwinning in Israël en erkenning van de bijdrage van de
Sovjet-Joden aan de strijd tegen de nazi’s. Ze werden actief in de nieuwe
Russische politieke partij Israël be-Aliya en vroegen om de oprichting in Israël
van militaire monumenten ter ere van de helden van de Tweede Wereldoorlog
en de Russisch-Joodse militairen in de voormalige Sovjet-Unie. 

Het belangrijkste deel van hun manifest was gebaseerd op het argument dat
de staat Israël nooit had bestaan ‘als onze vaders en grootvaders de nazi’s niet
hadden verslagen’. Dit argument werd gebruikt om het verhaal van hun glorieu-
ze verleden kracht bij te zetten in een nieuwe sociaal-politieke context, of zoals
Cohen het zegt: ‘the past, itself symbolic, is recalled to us symbolically’.24 Door
het benadrukken van dit verleden proberen de Russische immigranten hun
positie in de Israëlische samenleving te versterken. 

Er speelt echter meer dan alleen een politiek aspect een rol in hun claim. De
jarenlange weigering van de Israëlische overheid om de Dag van de Overwin-
ning te erkennen als een nationale Israëlische feestdag werd ook geïnterpreteerd
als een kenmerk van het ‘Levantijnse’ karakter van de Israëlische samenleving.
De verschillen tussen Asjkenazim en Sefardim – in de woorden van mijn
respondenten: ‘beschaafde Europeanen’ versus ‘primitieve Afrikanen’ – werden
door velen als een cultuurschok ervaren. De Russische immigranten waren er
naar eigen zeggen niet voor gewaarschuwd dat Israël geen Europees land was,
maar een land dat was ‘overspoeld en beïnvloed door onopgevoede, onbeschaaf-
de Joden’. Zoals een van mijn respondenten het formuleerde: ‘We dachten dat
we naar een ontwikkelde samenleving gingen, maar Israël is half Europa, half
Midden-Oosten. Dit paste niet bij ons beeld van hoe een Joodse staat eruit zou
moeten zien’. Het vasthouden aan Europese wortels, cultuur, rituelen en sym-

24 A. Cohen, The Symbolic Construction of Community, London/New York: Tavistock 1985, p. 101.
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bolen werd voor deze immigranten deel van het proces van hun identiteitsvor-
ming in een nieuw vaderland.

In 1994 werd voor het eerst in de geschiedenis van Israël de Dag van de
Overwinning herdacht. De herdenking werd gehouden in de Grote Synagoge van
Jeruzalem, waar duizenden Russische veteranen zich hadden verzameld op
uitnodiging van de burgemeester van Jeruzalem. Het feit dat de viering in een
religieuze setting plaatsvond, werd met dubbele gevoelens ontvangen: de meeste
veteranen waren atheïst en voormalig lid van de Communistische Partij.
Niettemin begrepen ze dat het hier ging om een compromis tussen hun eigen
wensen en de Israëlische werkelijkheid: ‘Een paar jaar geleden liep ik nog langs
het Mausoleum van Lenin op het Rode Plein, nu zit ik in een synagoge, wat een
absurde omgekeerde wereld’. De veteranen waren enerzijds blij dat ze eindelijk
serieus werden genomen, maar anderzijds ook sceptisch: ‘De politici hebben de
stem van de Russische immigranten nodig, alleen daarom krijgen we onze zin’. 

Deze herdenking van een historische gebeurtenis wordt ingezet in een strijd
om macht en controle. Vier belangrijke aspecten spelen een rol in de viering van
de Dag van de Overwinning in Israël: (a) met de onderstreping van de heldhafti-
ge rol die niet-Israëlische Joden in het Sovjetleger speelden, weerspreekt de
viering het nog steeds heersende idee dat Joden alleen in Israël vrij en zelfstan-
dig kunnen zijn en ondermijnt daarmee de basis van de Zionistische droom; (b)
de viering zet de gespannen relaties tussen Asjkenazische en Sefardische Joden
verder onder druk door de centrale plaats van Europese tradities in Israël te
benadrukken; (c) de viering maakt Israëlische politici afhankelijk van de stem
van een grote groep immigranten en leidt daarmee tot een verschuiving van de
balans in de Israëlische politieke arena; (d) de viering introduceert mondiale
idealen in een lokale context waar tot dan toe vooral de eigen, meer recente
oorlogen en conflicten op de voorgrond stonden. 

Bijna zeventig jaar na de Tweede Wereldoorlog staan niet langer de wreed-
heden zelf centraal, maar het proces van omgaan met de herinneringen in ver-
schillende contexten door nabestaanden of buitenstaanders. De Holocaust, die
synoniem is geworden met de Tweede Wereldoorlog, wordt vandaag de dag in
Israël gebruikt en gemanipuleerd voor politieke doeleinden. Er spelen allerlei
symbolische betekenissen een rol en vaak worden ze uit hun historische context
gehaald. De Holocaust kan gezien worden als een symbool van de verdeeldheid
tussen joodse etnische groepen en tussen het conservatieve en progressieve
kamp. Hoe vreemd het ook mag klinken, de Holocaust is een symbool van de
Europese cultuur, van solidariteit met en deelname aan de geschiedenis en het
lot van Europa. Het appelleren aan het gezamenlijke Europese lot in de oorlog
tegen de nazi’s is een manier voor de Russisch-Joodse immigranten om hun
Europese culturele identiteit te ontwikkelen en zich te onderscheiden van andere
groepen in Israël. In het proces van identiteitsvorming in Israël kunnen symbo-
len van het verleden, zoals de Dag van de Overwinning, een katalysator van
sociale verandering worden.
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Tot slot

Hoe zullen de internationale studenten terugkijken op onze wandeling door het
voormalige Joods Amsterdam op die koude dag in maart? Hebben de verhalen
en foto’s indruk gemaakt? Zullen ze zich die tocht nog herinneren bij hun
terugkomst in eigen land, waar zich andere historische drama’s hebben voltrok-
ken en andere collectieve herinneringen centraal staan? Wat hebben ze geleerd
van Chrisjes geschiedenisles? Zoals Halbwachs schrijft: ‘Wat men van de wan-
deling onthoudt, zal ook nooit een strikt persoonlijke herinnering zijn’.25 Werden
ze wellicht geïnspireerd om vergelijkingen te maken, naar verklaringen te
zoeken, te participeren in hun eigen nationale herdenkingsrituelen of misschien
zelfs te gaan luisteren naar de verhalen van nog levende getuigen? 

Net als andere lokale en mondiale historische gebeurtenissen blijft de Holo-
caust onderwerp van uiteenlopende interpretaties, variërend van symbool van
kracht tot totale ontkenning. De manier waarop we ons de geschiedenis herinne-
ren en hoe we haar herdenken, interpreteren en manipuleren wordt uiteindelijk
in de eerste plaats bepaald door de culturele context waarbinnen onze collectieve
herinneringen worden gevormd. 

25 Halbwachs, 1991, p. 7.
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