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JJoodse officier leiddeoodse officier leidde
bevrijding Auschwitzbevrijding Auschwitz
Sovjetttroepen bevrijdden onder aanvoering van een Joodse officier het
concentratiekamp Auschwitz. De foto is van 27 januari 1945, de dag waarop het
Rode Leger Auschwitz ontzette. beeld Wikimedia

Klaas de Jong

Op 27 januari 1945 werd Kamp
Auschwitz-Birkenau bevrijd. Tijd om eens stil te staan bij de on-
bekende bevrijder van Auschwitz.

Op 12 januari lanceerde het Rode Leger in Centraal-Polen bij de rivier de
Weichsel een offensief om de verzwakte Duitse troepen terug te dringen.
Berlijn was het uiteindelijke doel. Een bataljon onder leiding van majoor
Anatoly Shapiro kwam ten oosten van Auschwitz, waar de Duitsers onver-
wacht heftige weerstand boden.

Achteraf besefte Shapiro dat die weerstand te maken had met een poging
om het concentratiekamp Auschwitz op te ruimen. SS-troepen organiseer-
den na de start van het offensief de afvoer van alle gevangenen die konden
lopen. Ongeveer 56.000 gevangenen strompelden, opgejaagd door de SS, in
de barre winter naar kampen in het westen. Het waren dodenmarsen die
velen niet overleefden.

In Auschwitz-Birkenau bleven 9000 doodzieke gevangenen achter. De
SS’ers verlieten het kamp nadat ze de pakhuizen hadden geplunderd en en-
kele gaskamers en crematoria hadden opgeblazen. Overigens hoorde Shapi-
ro pas bij de bevrijding van de nabijgelegen stad Krakau voor het eerst ge-
ruchten over Kamp Auschwitz. De bevrijding van dit kamp was geen doel
voor de Sovjetgeneraals en eerlijk gezegd zagen ook de Amerikaanse en de
Britse generaals bevrijding van de kampen niet als prioriteit.

Shapiro. beeld Wikimedia
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Op 27 januari ging Shapiro met zijn mannen door de toegangspoort, nadat
de omgeving mijnvrij was gemaakt. Majoor Shapiro, die in drie jaren oorlog
aan het oostfront gehard was geraakt, raakte volkomen verbijsterd door wat
hij zag: levende skeletten te midden van dode lichamen. Er waren in een
barak een paar kinderen die angstig riepen dat ze geen Joden waren. Voor
Shapiro was dit het bewijs dat ze het juist wel waren.

De sneeuw in het kamp was zwart door de as van de verbrande Joden. Zijn
mannen riepen om wraak op alle Duitsers maar Shapiro zei: „Je kunt niet
alle Duitsers over één kam scheren. Alleen Hitler en zijn volgelingen moe-
ten boeten voor hun daden.”

Het bataljon van Shapiro betaalde een hoge prijs. De helft van zijn 900
mannen sneuvelde in de paar weken voor de bevrijding van Auschwitz.

Docent
Shapiro was een van vele Joden in het Rode Leger. Volgens onderzoek van
Yad Vashem dienden er zelfs 350.000 tot 500.000 Joden in het Rode Leger,
van wie er ongeveer 140.000 sneuvelden. Shapiro werd op 18 januari 1913
geboren in het toenmalige Konstaninograd vlak bij Charkov, dat destijds de
hoofdstad van de Oekraïne was. Zijn Joodse naam was Anshel, maar in het
gewone leven werd hij Anatoly genoemd. Een fijne jeugd zal hij niet hebben
gehad. In 1914 begon de Eerste Wereldoorlog, gevolgd door de communisti-
sche revolutie en de burgeroorlog. Overigens telde ook het Russische leger
in de Eerste Wereldoorlog een half miljoen Joden. De tsaar had in 1905 hef-
tige pogroms toegestaan, maar in 1914 had hij de Joden weer nodig. In 1917
stelde de tsaar zelfs rabbijnen aan voor geestelijke hulp aan de Joodse sol-
daten. Het zou hem niet baten.

Anatoly Shapiro vervulde in 1934 en 1935 zijn dienstplicht in het Rode Le-
ger. Daarna werd hij docent aan een technische hogeschool en kwam in het
bestuur van de stad Zaporozhye. Bij de mobilisatie wegens de Duitse inval
in 1941 was hij vanwege zijn functies vrijgesteld maar hij nam toch dienst.
Shapiro raakte in 1943 zwaargewond maar kwam terug. In 1947 kon hij het
Rode Leger weer verlaten. Hij bleef in de Sovjet-Unie totdat die in 1991 uit-
eenviel. In 1992 vertrok hij met zijn vrouw Vita naar New York, waar hij in
2005 overleed. Hij werd begraven op de Joodse begraafplaats Beth Moses in
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New York.

Koude Oorlog
Shapiro kreeg tijdens zijn leven meerdere hoge Sovjetonderscheidingen en
de hoogste Poolse en Oekraïense, al eerde zijn geboorteland hem pas in
2006 postuum. In het Westen bleef hij een onbekende. De Israëlische krant
The Jerusalem Post schreef op 24 januari 2018 dat zijn naam in de westerse
wereld en in Israël op een schandalige manier is genegeerd.

Dat geldt zeker ook voor Nederland. Waarschijnlijk hangt dit samen met de
Koude Oorlog, die al vrij snel na de oorlog aanbrak. De rol van het Rode Le-
ger kwam op de achtergrond te staan, ook al had het met 11 miljoen ge-
sneuvelden een hogere prijs betaald dan alle andere legers in de Tweede
Wereldoorlog samen.

„Shapiro’s naam is in het Westen en Israël op schandalige wijze genegeerd”

 


