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8 Woord vooraf
Het ijselijke knarsen van de wielen van de treinstellen die naar 
het oosten rijden onderdrukt het geweeklaag van mannen, 
vrouwen en kinderen, op de treinsporen wordt de laatste hoop 
verbrijzeld. Het begin en het einde van de reis naar de vernieti
ging : hulde aan diegenen die niet terugkwamen, hulde aan de 
overlevenden, de laatste getuigen van de gruwel.

De geschiedenis van de Shoah wordt met bloed geschreven 
en het redden van een kind is dus de toekomst vrijwaren. De 
toe komst moet van kinderen komen en daarom moeten die kin
deren het verleden kennen. Instellingen zoals het Joods Museum 
van Deportatie en Verzet van Mechelen, het Fort van Breendonk 
en het Fort van Hoei, het Joods Museum en het gerestaureerde 
Belgische paviljoen in Auschwitz geven een zin aan het verleden 
als boodschap voor de komende generaties.

Een getuige verontrust, hij doet het verleden herleven, het ver
leden dat men wou vergeten. Hij doet de doden herleven. Zij, de 
doden die niet meer kunnen getuigen.

Getuigenissen van ondergedoken kinderen, die tot op van
daag beseffen en erkentelijk zijn dat overleven mogelijk was door 
solidariteit van rechtvaardigen, terwijl zovelen hulpeloos naar 
de slachtbank werden gebracht.

Ondergedoken kinderen die alles beleefd hebben maar pas 
later begrepen hebben.

Ondergedoken kinderen die in hun getuigenis over de 
af schuw, de gruwel en het lijden, het bindmiddel zijn naar de 
hoop op een vreedzame toekomst.

Ondergedoken kinderen als getuigen van de dramatiek 
waar in families getroffen werden, een erfenis van rouw samen 
met een kapitaal van dankbaarheid.

Dankbaarheid aan anonieme helden die hun menszijn ver
taalden in een vanzelfsprekende hulp in nood. Daarom moet men 
de kracht vinden om de confrontatie met zichzelf aan te gaan 
en moet men de band die gesmeed werd bij het beleven van het 
drama in ere houden.
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