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en klein artikel in “De 
Standaard” over een grote 
politieke rel illustreert dit 
als een volmaakt school-

voorbeeld. 
Op 20 april kon men lezen “Po-
len wil Amerikaanse excuses”. 
Dit door Belga gelanceerd be-
richt vertelt hoe de Poolse minister 
van Buitenlandse Zaken, Marcin 
Wojciechowski de Amerikaanse 
ambassadeur in Warschau op het 
matje heeft geroepen. Hij was 
kwaad om wat de FBI-directeur 
James Comey in een opiniestuk 
in de Washington Post had ge-
schreven: “Polen was medeplichtig 
aan de Holocaust”. In feite waren 
de woorden van Comey als volgt: 
“in hun hoofden deden de moor-
denaars en hun medeplichtigen 
in Duitsland, Polen, Hongarije 
en vele, vele andere plaatsen niets 
verkeerd. Ze overtuigden zichzelf 
ervan dat wat ze deden goed was, 
dat ze het moesten doen”. 

 POLITIEKE BELANGEN DOMINEREN 
HISTORISCHE 
CORRECTHEID

Comey schreef dit om uit te 
leggen waarom hij zijn agenten en 
analisten verplicht het Holo-
caust Museum in Washington te 
bezoeken. 
De Poolse president, Bronislaw 
Komorowski reageerde door “het 
gebrek aan historische kennis en 
waarschijnlijk ook een grote per-
soonlijke afkeer” bij de topman 
van de FBI aan te klagen. 
Het gepubliceerde Belga-bericht 
besluit met: “tijdens de oorlog ver-
loren 6 miljoen Polen het leven, 
van wie de helft Joden”.
Deze laatste zin werd geplaatst als 
een bevestiging van de Poolse re-
denering en een morele afkeuring 
van het opiniestuk van het hoofd 
van de FBI.

Indien de journalist in de zin 
“6 miljoen Polen verloren het 
leven, van wie de helft Joden” 
het cijfer aanpaste en het woord 
Polen verving door Hongaren, 

Politieke correctheid bestaat niet, wel politieke belangen. Geschiedenis wordt niet geschreven door de 
overwinnaars zoals Winston Churchill zei, maar feitelijk door diegene die ze schrijft, zelfs indien hij de 
verliezer is. Voorwaarde is wel dat de omstandigheden alsook de allianties veranderen. Hierdoor wordt 
de geschiedenis slechts een instrument van de schrijver en moet men de geschriften in de tegenwoor-

dige tijd in plaats van verleden tijd lezen.

“Polen alsook Hongarije pro-
beren sinds geruime tijd de 

geschiedenis aan te passen en 
hun verantwoordelijkheid bij 

de Holocaust alsook hun 
collaboratie te verdoezelen.”

door A.Z.
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Duitsers, Litouwers en zelfs Belgen, viel hem 
misschien iets op. Door zijn zin minimali-
seert de journalist de horror van de Shoah en 
ondersteunt hij zijn eigen politiek standpunt 
i.p.v. de nagedachtenis van de slachtoffers. De 
FBI directeur wees terecht naar het belang van 
medeplichtigheid van al deze burgers bij de 
“finale oplossing” van de nazi’s. Het was geen 
toeval dat de belangrijkste uitroeiingskampen 
in Polen waren. Het antisemitisme in Polen en 
de welwillende medewerking van een gedeelte 
van de bevolking heeft de Holocaust in die 
mate toch efficiënter gemaakt. 
Polen alsook Hongarije proberen sinds gerui-
me tijd de geschiedenis aan te passen en hun 
verantwoordelijkheid bij de Holocaust alsook 
hun collaboratie te verdoezelen. Zonder het 
leed van Poolse slachtoffers tijdens WOII te 
onderschatten –velen stierven door bombar-
dementen en zelfs door massa executies- is het 
verschil met etnische zuivering en de geno-
cide op het Joodse volk duidelijk alsook de 
medewerking van de plaatselijke bevolking. 

Sinds Polen, Hongarije en de Baltische Staten 
deel uitmaken van de Europese Unie alsook 
een trouwe Amerikaanse bondgenoot zijn in 
de strijd tegen Rusland, proberen die landen

“De FBI directeur 
wees terecht naar 
het belang van 

medeplichtigheid 
van al deze bur-
gers bij de “finale 
oplossing” van de 
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geen toeval dat de 
belangrijkste uit-
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Polen waren. “

nu, met de welwillende hulp van Europa en 
de Verenigde Staten, hun betrokkenheid aan 
de Holocaust op te nemen in een algemene 
geschiedenis van WOII waar ze tevens hun 
slachtoffers onder “Russische bezetting” bij-
rekenen. De Westerse pers wil nu absoluut 
niet weten van een opkomst van het fascisme 
en antisemitisme in dezelfde landen. Hon-
garije heeft nu al de rode lijn overschreden en 
nazicollaborateurs worden gevierd in Oekra-
ïne, van de Baltische Staten tot aan Honga-
rije. De geschiedenis wordt in snel tempo her-
schreven en dit om een huidige coalitie tegen 
een nieuwe vijand tot stand te brengen. 
Europa zal moeten bestaan uit democratische 
landen die de mensenrechten respecteren met 
een onberispelijke geschiedenis. Indien dit 
niet het geval is, worden de feiten gewoon 
vergeten en daarin speelt de media een be-
langrijke rol. Het kortstondig politiek belang 
drijft de wereld zo naar nieuwe extremen. Het 
verleden is in de gedachten van de mensheid 
een relatief gegeven, aangepast aan de huidige 
omstandigheden. Het is juist daarom dat het 
verhaal van de Holocaust telkens opnieuw 
moet verteld worden zodat het niet verwaterd 
om uiteindelijk een instrument te worden van 
politieke ambities.

FBI Director James B. Comey


