
LACHEN NAAR EEN GOD DIE NIET BESTAAT 
Reflectie bij Zie: Liefde, een roman van David Grossman
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De humor is niet meer dan het zelfverwijt van iemand die niet 

waanzinnig werd bij de gedachte dat hij bij zijn volle verstand 

getuigenis kon afleggen van dit tijdperk. 

Karl Krauss2 

 

Er bestaat een fraai joods spreekwoord: De mens denkt, God lacht. 

Op grond van deze zinspreuk stel ik me graag voor hoe François 

Rabelais op een dag Gods lach heeft gehoord en dat daaruit het 

idee voor de eerste grote Europese Roman ontstaan is. Ik vind het 

een aantrekkelijke gedacht dat de romankunst ter wereld is 

gekomen als de echo van Gods lach.  

Milan Kundera3 

 

1. “Kleine gunsten van goddelijke goede wil” 

 

“Telkens als ik lach …weet mijn God, die natuurlijk niet bestaat, dat ik Hem op dat moment 

aanhang. Dat ik Hem één ogenblik lang volkomen doorgrond heb.”
4
  

Een God die niet bestaat, maar in wie je toch gelooft. Een God die je het best 

doorgrondt in momenten van humor en lach, inclusief de lach met en om God zelf.  

Ik pluk dit merkwaardig godsgeloof uit de mond van één van de personages uit David 

Grossmans magistrale roman Zie: Liefde. We zijn in de jaren twintig van de vorige eeuw, in 

één van de joodse sjtetls in centraal Europa, en aan het woord is Sjimon Zalmanson, 

hoofdredacteur van het kindertijdschrift Lichtjes. Drie decennia later, in 1943 om precies te 

zijn, en in een van de nazi-uitroeiingskampen, de haarden waar de hele sjtetl-cultuur letterlijk 

en „biologisch‟ in vlammen is opgegaan, worden Zalmansons memorabele woorden 

aangehaald door Ansjel Wassermann, een ander personnage uit de genoemde roman. Onder 

de auteursnaam Wasserman-Seherazade, schreef die Wasserman twintig jaar terug een 

succesrijke verhalencylcus “De kinderen van het hart”, maar is sindsdien literair uitgedroogd. 

Nu zit hij in het hoofdkantoor van het vernietigingskamp, oog in oog met de leidinggevende 

                                                 
1
 Dit is de Nederlandse versie van een lezing gehouden op het „International Expert Seminar 

„Imagining/Remembering the Shoah: on David Grossman, See under: Love‟, Soeterbeeck Studiecentrum, 

Nijmegen (Ravenstein), 12-14 januari 2010. 
2
 Karl Krauss (2008), De laatste dagen der mensheid. Tragedie in vijf bedrijven, vertaald en van bijlagen 

voorzien door Erik Bindervoet en Robbert-Jan Henkels, Amsterdam: Uitgeverij De Harmonie, p. 9. 
3
 Milan Kundera (1987), De kunst van de roman, vertaling E. van Altena, Baarn: Ambo, p. 120. 

4
 David Grossman (2007 [1987]), Zie: Liefde, vertaald door Hilde Pach, Amsterdam: Uitgeverij Cossee, p. 406. 

Tussen haakjes opgenomen paginanummers in de tekst verwijzen naar deze uitgave.  
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ss-officier, Otto Neigel. Eigenlijk had hij al dood moeten zijn. Na een mislukte vergassing 

kreeg hij herhaaldelijk een kogel door het hoofd gejaagd, maar om onverklaarbare reden blijkt 

dat alles niet te lukken en komt hij er telkens van af met een de herinnering aan een scherp 

gesuis in zijn schedel. Reden waarom de kampdirecteur hem maar bij zich heeft gehouden als 

tuinier. En ook omdat hij als kind is opgegroeid met Wassermanns verhalen, en nu de kans 

ziet om zich, na gedane „arbeid‟, met de auteur literair te vermaken.  

Het is aan hem dat Wasserman gewag maakt van het gesprek waarin zijn uitgever 

Zalmanson de lach verheft tot meest eminente blijk van godsgeloof. Maar niet alleen aan hem. 

Terzijde, onzichtbaar voor Neigel, richt hij zich ook tot Momik/ Sjleimele /Sjlomo, zijn 

„achterneefje‟, schrijver in crisis en hoofdpersonnage van de roman. Momik houdt 

Wassermann – ten onrechte trouwens
5
 – voor zijn grootvader, en als „opa‟ Wassermann zich 

in de loop van deel drie voortdurend tot hem wendt is dat in feite opdat Momik het verhaal 

van zijn opa naar waarheid zou neerschrijven.  

Want dit de ruimere context van het hele boek: de zoon en kleinzoon van Joodse 

Shoah-overlevenden is schrijver in de jaren 80, maakt na grondige kennisname van dit 

traumatische verleden een existentiële crisis door en tracht die te boven te komen door een 

roman te schrijven, onder meer over de figuur van zijn „opa‟ schrijver. „Opa‟, zo wil Momik, 

de schrijver, in zijn beoogde roman duidelijk maken, is niet zonder meer het lam dat zich ter 

slachtbank heeft laten leiden. Die perceptie mag dan de hele herinneringscultuur rond de 

Shoah domineren, alsook Momiks persoonlijke herinnering aan zijn „opa‟, de feiten waren 

anders: zijn „opa‟ was schrijver en heeft zich „schrijvend‟ verzet. Daarom zal ook 

Momik/Sjleimele/Sjlomo zich schrijvend verzetten – tegen zijn eigen depressie, tegen een 

depressief makend wereld die gruwels als de Shoah mogelijk maken – en daarom recht doen 

aan zijn opa‟s verhaal: aan  het verhaal dat hij schreef, aan het verhaal van zijn leven, zijn 

leven in de sjtetl en zijn onleven in de Shoah; en tegelijk ook aan het leven dat een verhaal als 

het zijne – en het verhaal van de literatuur tout court – teweeg kan brengen in de strijd tegen 

de dodelijke krachten waaraan hij ter nauwernood is ontsnapt.  

Tot dat verhaal van Ansjel Wassermann behoort ook de vriendschapsrelatie die hij 

jaren terug onderhield met zijn uitgever, Sjimon Zalmanson, streng in alles wat zijn tijdschrift 

betrof maar voor het overige een ware „bon vivant‟. Iets waarvoor de angstige kleinburger 

Wasserman slechts schroom en heimelijke jaloezie kon koesteren. Maar waaraan hij nu, 

zittend voor het bureau van zijn naziebeul, onvermijdelijk moet terugdenken. Al was het maar 

                                                 
5
 Hij was de oom van zijn moeder; zie p. 8. 
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omdat zijn voormalige uitgever dit soort netelige posities soeverein zou weglachen. „Netelig‟ 

is trouwens een eufemisme als je de situatie wil beschrijven waar Wasserman terecht is 

gekomen. Want het is niet met graagte dat hij telkens aan de dood ontsnapt. Integendeel, hij 

hunkert naar zijn dood, maar het noodlot ontzegt hem die en verplicht hem als een levende 

dode zijn teloorgegaan literair talent te „faken‟ ten behoeve van één van de 

hoofdverantwoordelijken voor het uitroeien van zijn familie en zijn volk.  

Pas nu begrijpt hij de meerwaarde van Zalmansons houding in dergelijke 

omstandigheden: lachen. Want zo is die Zalmanson de dood – in casu de gaskamer – 

ingegaan. Samen met Wasserman, zij het dan dat die laatste daar werd geconfronteerd met 

zijn acute onvermogen om te sterven. Hij zag zich daarom verplicht Zalmonsons 

onvergeeflijke lach tot het eind toe te aanhoren – in zekere zin dus langer dat Zalmanson zelf 

had aangekund. Elders, in een passage waar Wassermann zich terzijde tot (de altijd 

onzichtbaar aanwezige) Momik/Sjleimele richt, wordt dat moment in de gaskamer 

aangrijpend beschreven:  

 

Welnu, rondom kronkelden en kreunden zich allen en zij werden gekweld door angsten voor het 

dodenrijk en het verterende vuur van den
6
 brandstapel […], en slechts Ansjel Wassermann stond daar 

gelijk een palmtak. En hij, Zalmanson dus, begon zo te lachen dat ik wenste het nooit gehoord te 

hebben! Een soort grommen en lachen en huilen tegelijk en plotseling was hij dood. Hij stierf vóór alle 

anderen! En het is belangrijk dat je dit weet, Sjleimele: de jood Sjimon Zalmanson, mijn enige vriend, 

hoofdredacteur van het kindertijdschrift Lichtjes, stierf van het lachen in de gaskamer, en ik ben van 

mening dat dit een passende dood was voor een man als hij, die geloofde dat de Almachtige Zich 

uitsluitend door middel van den humor aan de mensheid openbaart.” (236-237)
7
 

 

Wasserman is niet in staat zijn vermoorde uitgever in deze tot voorbeeld te nemen. Daarvoor 

neemt hij de zaken te ernstig. Ook de literaire opdracht waarmee zijn beul hem heeft belast. 

Al staat hij erop dat die hem een tegenprestatie levert: na afloop van elke geslaagde literaire 

avond moet die hem een kogel door de kop jagen. Je weet maar nooit dat het eens lukken 

mag. Maar een lach als die van Zalmanson is hem in elk geval vreemd.  

                                                 
6
 Wassermann wordt in Zie: Liefde getypeerd als een „ouderwets‟ schrijver, wat zich ook in zijn taalgebruik laat 

merken. De Nederlandse vertaling heeft dit weergegeven door hem onder meer in de oude spelling te laten 

spreken en schrijven.  
7
 Voor het idee humor en lachen de uitgelezen manier zijn om God eer te betuigen, zie onder meer ook p. 272, 

een passage waarin Wasserman Neigels minachting voor feiten tegen het licht houdt van die van “mijnen armen 

Zalmanson, die eveneens ten zeerste gebrand was op feiten, maar juist omdat hij ze verafschuwde! Om hunne 

verachtelijkheid te tonen en ze tot aan de grens van het absurde door te voeren! Opdat hij ze zou kunnen 

bespotten, om er nog zekerder van te zijn dat er geen andere Heer was dan de Heer van den lach, van de illusie 

en de verwarring […]”. 



 4 

Of echter Grossmans lezer een Zalmansoniaanse lachbui zal kunnen blijven 

onderdrukken is minder zeker. In weerwil van zijn thema – de verwerking van de Shoah door 

de kinderen en kleinkinderen van Shoah-overlevenden – is de roman in feite één lange 

aaneenschakeling van hilarische personages en scènes. Een knaap (de jonge Momik van 

negen) wil het „nazibeest‟ vangen waarover hij zijn ouders en de mensen uit zijn wijk 

hoorbaar voelt „zwijgen‟, vangt op dat dit beest uit elk ander beest kan komen, verzamelt 

daarom beesten bij hem thuis in de kelder om, als het nazibeest maar niet wil komen, alle 

getraumatiseerde gekken (Shoah-overlevenden uit de wijk) in die kelder te verzamelen, ook 

zijn grootvader Wassermann, in de hoop dat dit het beest uit zijn schuilplaats lokt. Het hoeft 

geen betoog dat het zijn hele opzet uitmondt in een hilarisch fiasco. Tot zover deel 1. Deel 2, 

dat een ode is aan de Joods-Poolse schrijver Bruno Schulz, mag dan „taaier‟ zijn om lezen, het 

gegeven dat een Jood anno 1943, na een kus op De Schreeuw van Munch in de Galerie Artus 

Hof, Gdansk/Dantzig, in de zee verdwijnt om aan zijn achtervolgers te ontsnappen om daar 

een zalm onder de zalmen te worden en in conflict te gaan met beide beschermheren, de zee 

en de zalmenschool, is al even lachwekkend. Zeker wanneer dit ene verhaal wordt gelardeerd 

met een ander over een schrijver in crisis die denkt met “Bruno” contact te hebben door met 

de zee te converseren en zich bij momenten, net als Bruno, zwemmend aan haar over te 

geven. Dat het deel 3, waar een Jood  zakt in de enige proef waarvoor hij in plaatsen als 

Auschwitz met een garantie van 100% slaagkans in uitgenodigd, ongemeen komische 

situaties oplevert, blijkt al voldoende uit wat hierboven over Wassermanns verhaal is verteld.
8
 

Het vierde en laatste deel is zo mogelijk nog komischer. Een baby leeft daar in iets meer dan 

22 maanden het leven van een man die er in normale omstandigheden om en bij de 70 jaar 

over doet. Die genaamde Kazik vormt het centrum van een troep bejaarde gekken in de tot 

ruïne geschoten dierentuin van Warschau in hetzelfde jaar 1943, een troep die is 

samengebracht door ene Otto Brig, een christelijke Pool die denkt dat zijn 

„kunstenaarscollectief‟ het ware antwoord op de heersende nazi-terreur vormt. Een van hen is 

een ware „elefantiasisman‟ die het getal van zijn „net-niet-ejaculaties‟ nauwkeurig bijhoudt, in 

de overtuiging dat de zo opgewekte én opgespaarde seksuele energie hem ooit uit de greep 

van de hel om zich heen weg zal katapulteren.  

                                                 
8
 Ook Wassermans kledij op het moment dat hij, na zijn mislukte vergassing en de eerste moordpogingen op 

hem, voor Neigel verschijnt, is schrijnend komisch: in zijn functie van Scheissmeister, die hem was toebedeeld 

in het kamp waar hij vandaan kwam, had men hem daar een “veelkleurig zijden koningskleed” (233), een “Jom 

Kipoergewaad van enen groten rabbijn” (244) aangetrokken, en op zijn borst hing een groot uurwerk, om de 

kampgevangen erop te wijzen ze niet meer dan twee minuten in de latrines mochten vertoeven (244).  



 5 

Het is dus niet uit de lucht gegrepen om het boek als één grote hilarische grap te zien. 

Het moet ongetwijfd aan David Grossmans literaire genie liggen dat de kritiek het daarom 

niet heeft neergesabeld als gore blasfemie. Toen Georges Didi-Huberman ooit een boek over 

de Shaoh en beeldcultuur begon met “Il faut s‟imaginer” Auschwitz, werd hij prompt 

terechtgewezen.
9
 Grossmans roman is één grote ode aan dit imperatief en treedt het voor de 

Shoah geldende beeldverbod onophoudelijk met de voeten. Didi-Huberman werd verweten 

dat hij de illusie ondersteunde als zouden Auschwitz-foto‟s ons tot in het hart van de Shaoh – 

de gaskamer – kunnen brengen en het onverstelbare voorstelbaar maken. Bij Grossman gaan 

we binnen in alle „hartkamers‟ van de Shoah, in de kamers van de beulen en in die van de 

slachtoffers. Hij voert ons mee tot in de gaskamer om daar een jood te zien sterven van het 

lachen. Blasfemischer kan haast niet.  

Temeer als men bedenkt dat de lach van die Jood een bewust antwoord is op de 

blasfemische lach van de nazi. De gang die de naakte Sjimon Zalmanson en Ansjel 

Wassermann naar de gaskamer leidden was op een niet mis te verstane manier door de nazi‟s 

versierd. Een paar regels boven het citaat waarnaar ik bij het begin van dit essay verwees, 

haalt Wasserman Zalmansons woorden aan net vóór ze collectief omgebracht werden.  

 

„Je herinnert je vast nog wel, Ansjel, waardoor we verwelkomd werden bij de ingang van het Heilige 

der Heiligen, de kleine gaskamer?‟ Wassermann herinnerde het zich maar al te goed: de Duitsers 

hadden uit de synagoge van Warschau het voorhangsel van de Heilige Ark meegenomen en er de gang 

naar de gaskamers mee getooid. Dat was overigens ook de het geval bij de ingang van de gaskamers in 

Treblinka. „Dit is de poort des Heren, de rechtvaardigen gaan daardoor naar binnen‟ stond er op het 

voorhangsel geschreven. En daar begon Zalmanson te lachen; hij stierf zelf van het lachen toen hij 

doorkreeg dat zelfs een „droog‟ man als Wasserman een pointe had.
10

 Volgens hem was de lach zelf het 

spontane ritueel van zijn religie. „Telkens als ik lach‟, placht hij te zeggen, „weet mijn God, die 

natuurlijk niet bestaat, dat ik Hem op dat moment aanhang. Dat ik Hem één ogenblik lang volkomen 

doorgrond heb. Want, mijn kleine Wasserman, Hij (geprezen zij Hij) schiep Zijn wereld uit het niets. 

De wereld was woest en ledig. En daarom kon Hij Zijn voorbeeld en bouwmaterialen slechts uit 

dezelfde ledigheid halen … En? Wat heb je daarop te zeggen, sluwe vos?‟ (406) 

 

Zalmansons lach betreft in eerste instantie de sarcastische grap van de nazi‟s die de joden hun 

dood tegemoet doen gaan als traden ze binnen in de ruimte waar, in de synagoge, de 

                                                 
9
 George Didi-Huberman (2003), Images malgré tout, Paris : Les éditions de Minuit, p. 11. Voor de kritiek zie : 

Gérard Wajcman (2001), “De la croyance photographique”, in: Les Temps Modernes, LVI, 2001, n° 613, p. 47-

83; Elisabeth Pagnoux (2001), “Reporter photographe à Auschwitz”, ibid. p. 84-108.. Voor een commentaar op 

die discussie, zie Marc De Kesel (2008), “Vanuit een donkere kamer. Over Shoah en beeldverbod”, in: De Witte 

Raaf nr. 136 (jaargang 23, november 2008), p. 1-6.  
10

 Klopt de vertaling hier. Eens vergelijken met de Engelse vertaling. 
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boekrollen van de Bijbel liggen opgeborgen, in wat voor hen sinds de verwoesting van hun 

Tempel als het “Heilige der Heiligen” geldt. Grundlicher kan het nazi-sarcasme niet zijn. 

Blasfemischer evenmin. En wat doet Sjimon Zalmanson? In plaats van zich in te dekken tegen 

die vernedering en in plaatsvervangende schaamte weg te kijken van dit smakeloze cynisme, 

bestaat hij het om het ten volle te beamen. Hij doet simpelweg wat elke grap verwacht dat 

iemand doet: hij lacht. Meer nog: hij doet waar elke sarcastische grap op uit is: lachen zonder 

het wrede waar een grap doorgaans over gaat weg te lachen. Want daar is het de nazi‟s op te 

doen: de joden duidelijk maken dat het voorhangsel voor wat zij het Heilige der Heiligen 

noemen, er letterlijk hangt er voor niets.  Het hangt er voor het niets dat zij als biologische en 

– dus – culturele identiteit waard zijn. Het hangt er voor het niets dat ze nu zijn en straks, door 

toedoen van de biopolitiek bewuste nazi-ideologie, zullen zijn. Het hangt voor hun graf en 

zegt dat in dit graf niets ligt dat de moeite waard is, dat hun dood van geen tel is, dat diegene 

die daar gestorven zijn eigenlijk nooit geleefd hebben, nooit echt ware en dat zij dus, net als 

dat mooi geborduurde voorhangsel, louter fictie en fantasie waren. In zijn geval een slechte, 

biologisch raciaal foute fantasie. Een naar de wetten van de natuur gemeten misplaatste fictie. 

Jawel, Sjimon Zalmanson heeft de grap van zijn doders goed begrepen, hij heeft de 

„pointe‟ volkomen door en lacht dus. Lacht uitbundig. Lacht zich dood. Letterlijk. Zo weet de 

„onsterfelijke‟ Wasserman te getuigen. Maar zijn dodelijke lach affirmeert niet alleen ten 

volle datgene waarmee de nazi‟s lachen, hij affirmeert ook bloedserieus zijn eigen religie. En 

dat maakt dat hij niet lacht omdat de nazi‟s gelijk zouden hebben. Hij lacht om de nazi-grap 

omdat hij daarin een hint van God ziet, omdat het God is die de joden, in het 

verschrikkelijkste moment van hun geschiedenis, die grap aanreikt. En als Zalmanson lacht is 

dat uit dankbaarheid om dit godsgeschenk. De zinnen net voor het hierboven aangehaalde 

citaat laten hieromtrent geen twijfel toe:  

 

De humor, zo zei Zalmanson, was de „enige geschikte manier om God en zijn Schepping ondanks alle 

eigenaardigheden en tegenspraken te begrijpen en ze met vreugde te blijven dienen. De God van 

Zalmanson verspreidde, naar zijn zeggen, her en der kleine gunsten van goddelijke goede wil: „Je 

herinnert je vast nog wel, Ansjel, waardoor we verwelkomd werden bij de ingang van het Heilige der 

Heiligen, de kleine gaskamer?‟ (406) 

  

Een van de “kleine gunsten van goddelijke goede wil”, zo noemt Zalmanson de cynische, 

sadistische grap die de nazi‟s uithalen met de joden net voordat ze hen vermoorden. Net zoals 

hij zonder schroom de “kleine gaskamer” “het Heilige der Heiligen” noemt.  
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 Tegen het gebruik van het woord „holocaust‟ als term om de nazi-genocide op de 

Joden aan te duiden heerst een wijd verspreide kritische reserve. Een wreedheid en een lijden 

van die omvang doe je geen recht met een religieuze offerterm: holocaust betekent 

„allesbrand‟, een offer aan de godheid die aan de participanten niets te eten overlaat en, zo 

denkt men, dus de beste kans maakt met de betreffende god genoeglijk verzoend te geraken. 

Je kunt je de onvoorstelbare gruwel van de Shoah niet toe-eigenen, ook niet religieus. Aan 

Zalmanson is die kritische reserve blijkbaar niet besteed. Ook een hel als Auschwitz is voor 

hem een vat vol “kleine gunsten van goddelijke goede wil” en hij laat het niet na die volle 

religieuze instemming ter harte te nemen. Lachend, lachend voor God, zelfs in het meest 

godverlaten ogenblik van zijn stervensuur. Als een restloos te consumeren holocaustoffer 

biedt hij zich lachend aan zijn God aan. Een apotheose van dankbaarheid voor de humor die 

de God hem tot in de meest helse van zijn van “eigenaardigheden en tegenspraken” bezaaide 

schepping heeft geschonken.  

 

2. “De Almachtige” 

 

Zalmansons lach lijkt Grossmans groteske, literaire uitvergroting te zijn van het soort reacties 

dat historisch toe te wijzen valt aan joden van Chassidische strekking. Die strekking was 

onder de Joodse Holocaustslachtoffers sterk vertegenwoordigd, al was het maar omdat het het 

religieuze en culturele leven in de Oost-Europse sjtetles domineerde. Vooral dankzij die 

chassidische hervormingsbeweging had het Azkenazi-jodendom zich vanaf de 18
de

 eeuw  een 

eigen plaats veroverd, zowel binnen de joodse wereld als binnen de moderne Europse 

cultuur.
11

 Onder meer gevoed door elementen uit de Kabbala (maar zonder het gesofisticeerde 

intellectualisme waarmee die vaak beoefend werd)
12

, geloofde het Chassidisme in een 

                                                 
11

 Paul Kriwaczek (2007), Jiddische wereld. Opkomst en ondergang van een vergeten volk, vertaald door Henk 

Schreurder, Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij Atlas,   
12

 Het chassidisme was in de grond een anti-intellectualistische beweging die een tegengewicht wilden vormetn 

tegen de rabbijnse interpretatietraditie die tot dan het religieuze en culturele leven in de diverse Joodse 

cultuurhaarden domineerde. De chassidim sluiten in die zin aan bij de piëtistische bewegingen die men in 

dezelfde tijd ook in de christelijke religieuze cultuur kende. Ze gaan terug op de Kabbala, maar dan niet op zijn 

speculatieve variant, de Kabbala Ijjunit, maar op de toegepaste kabbala, de Kabbala Ma’asit. (Kriwaczek 2007: 

267, en noot 20 en 21). Kriwaczek citeert Gershom Scholem die de chassidische beweging omschreef als “een 

conglomeraat van alle magische praktijken die in het Jodendom tot ontwikkeling gekomen waren vanaf de 

Talmoedische tijd tot de Middeleeuwen‟. En hij laat daar zelf een rake omschrijving van die 

“armeluiskabbalisten” op volgen: “Zulke „oefenaars‟ [Chassidische meesters] trokken het hele land door, 

beweerden soms dat ze zich op magische wi jze verplaatsten, verdreven demonen en boze geesten, en 

behandelden lichamelijke kwalen en geestesziekten met remedies die mede de juiste toepassing van de Heilige 

Naam inhielden.” (Kriwaczek 2007: 267).  Het is een typering die zonder veel moeite ook op de personages uit 

Grossmans roman van toepassing is, zeker op de troep excentriekelingen die Otto Brig in de zoo van Warschau 

onder zijn hoede neemt. Voor een algemen inleiding op het chassidisme en zijn historische/sociologische 
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verregaande interactie tussen het goddelijke en het aardse, zodat ook de meest „aardse‟, en 

zelfs „slechte‟ zaken toch een hint naar God konden bevatten of bewerkstelligen. Naast andere 

prominente rabbi‟s uit die traditie, haalt Grossman onder meer Nachman van Bratslow (1772-

1811) aan
13

, voor wie geluk en vreugde een teken van Gods zegen was en zijn volgelingen 

daarom opriep altijd gelukkige en vreugdevol te zijn.
14

 Het is een feit dat er ook in de 

concentratie- en uitroeiingkampen Joden van die strekking waren die niet nalieten zo goed en 

zo kwaad het ging aan dit devies gehoor te geven.
15

 Op zijn manier doet ook Sjimon 

Zalmanson dat in Grossmans roman.  

  In den beginne, vóór de Schepping, was alleen God, een Lichtwezen dat de oneindige 

ruimte tot in de verste uithoeken met zijn nooit verzwakkend Licht vulde. Aldus de op Luria‟s 

Kabbala-interpretatie gebaseerde mythe.
16

 Om het heelal te kunnen scheppen moest God 

zichzelf „inkrimpen‟. In een contractiebeweging, in het Hebreeuws van de Kabbala tsimtsum 

geheten
17

, trok de Lichtgod zich samen. Op die manier kwam een immense ruimte vrij. Van 

goddelijk Licht en Goedheid verstoken, was de vrijgekomen ruimte donker en leeg. Reden 

waarom daar ook het kwaad kon ontstaan, ook al stroomde het licht vanuit die „gekrompen‟ 

kern meteen weer door het ontstane donker. Reden ook waarom godverlatenheid en kwaad 

bleef kleven aan de Schepping die in die ruimte tot stand kwam. Maar tot in de kleinste 

hoeken van die Schepping waren ook vonken van dat oorspronkelijke Goddelijke Licht 

blijven kleven. Ook in hoeken waar het kwaad de overhand hand. Want als „niet-zijn‟ kan het 

kwaad n iet op zich bestaan, en moet zijn bestaanskracht halen uit het goede – de lichtvonken 

– die het in zich verborgen houdt.
18

 Vandaar dus dat ook kwaad, slechtheid, onheil en 

                                                                                                                                                         
achtergronden, zie onder m eer: Daniel Meijers (1989), De revolutie der vromen. Waarin is opgekomen het 

verslag van reb. Dan Isj-Toms reis door de eeuwigheid. Ontstaan en ontwikkeling van het Chassidisme. 

Hilveresum: Gooi en Sticht. 
13

 Dan Cohn-Sherbok (1997), Fifty Key Jewish Thinkers, London & New York: Routledge, p. 97-100. Martin 

Buber (1968), De Chassidische boodschap, vertaling R. Boeke, Wassenaar: N.V. Servire, p. 227-261. 
14

 Yts„hak Besançon (réd.) (1986), Rabbi Na„hman de Breslev: sa vie, son oeuvre et sa pensée, Jerusalem: The 

Breslov Research Institute, p. 432-439. 
15

 Pesach Schindler (1990), Hasidic Responses to the Holocaust in Light of the Hasidic Thought, Hoboken (N.J):  

Ktav Publication House; Zev Gabner, “Practice of Judaism during the Holocaust”, in: Jacob Neusner, Alan J 

Avery-Peck and William Scott Green (2005), The Encyclopedia of Judaism, Second Edition, Volume II , F-K, 

Leiden/Boston: Brill, p. 1034-1048. 
16

 Isaak Luria (1534-1572) is bekend geworden voor de doorgedreven interpretatie van de Kabbala. Zie onder 

meer Gershom Scholem, Major Trends in Jewish Mystiscism (1974 [1945]), New York: Shoken Books, p. 244-

286; Sjef Laenen (2008 [1998]), Joodse mystiek. Een inleiding, Kampen: Kok, p. 168-191; Karen Armstrong 

(2000 [1995]), Een geschiedenis van God. Vierduizend jaar jodendom, christendom en islam, Amsterdam: 

Ambo/Anthos, p. 298-303  
17

 Gershom Sholem (***), Major Trends of Jewish Mysticism, ***: ***, p ***; Armstrong 2000: 299-300; Jan 

Oegema (2003), Een vreemd geluk. De publieke religie rond Auschwitz, Amsterdam: Uitgeverij Balans, p. 165-

170.  
18

 Cohn-Sherbock 1997: 132. 
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rampspoed dragers van de Verlossing kunnen zijn.
19

 De bestaanreden van Israël is overal, tot 

in de kwaadaardigste hoeken, de vonken van licht te verzamelen en terug te voeren naar de 

Lichtgod. Het is de taak van het Uitverkoren Volk de hele schepping te verlossen.  

 Dit op de Luriaanse Kabbala teruggaande, chassidische wereldbeeld vormt de 

achtergrond van alle „positieve‟ figuren in Grossmans roman. In het meest kwaadaardige 

blijken zij de vonk van de verlossing te zien glimmen, zoals de lachende Zalmanson dit zag in 

de gang die naar de gaskamer liep en in de gaskamer zelf. Net zoals anderen in hun eigen 

meest abjecte neigingen een kreet naar – en een aankondiging van – de messiaanse toekomst 

onderkenden.  

Jedidja Moenin, bijvoorbeeld, het manisch ejaculatieve wonder die al eerder ter sprake 

kwam, interpreteert zijn seksuele aberratie op geen andere manier. Daarom heeft Otto Brig 

hem trouwens opgenomen in zijn kring van „kunstenaars‟, het in de vervallen dierentuin van 

Warschau samentroepend collectief waarmee hij de strijd tegen de nazi-terreur op touw wil 

zetten. In een gesprek met een ander lid van het collectief, Fried, de dokter-dierenarts van de 

zoo, die zich mateloos stoort aan Moenins obsessie om onophoudelijk zijn genitaliën te 

beroeren, valt de naam van de genoemde chassidische rabbi Nachnam en wordt de Luriaans-

Kabbalistische verlossingsleer op merkante wijze gepropageerd:  

 

„… En het zaad, de geachte heer weet natuurlijk heel goed dat zaad, dat stinkende druppeltje, niet 

zomaar een stinkend druppeltje is …‟ „Nee?‟ „De hemel verhoede het! Wat ook dat bevat een vonk! En 

dat geldt ongetwijfeld nog sterker voor het lid, het dingetje. In het werk van Rabbi Nachman van 

Bratslav vinden we immers dat de hele wereld voor Israël geschapen is, zelfs voor de minsten van 

Israël, zoals ik bijvoorbeeld, en zelfs voor het minste lichaamsdeel, en dat alles opdat Israël de 

verlossing naderbij zal brengen‟. […]  (454) 

[Fried:] „Maar God – die is heilig! Vergeestelijking en zo, terwijl jij, foei! Een gruwel!‟ Moenin: „Dat 

lijkt maar zo, geachte heer. Schijnbaar is het inderdaad een gruwel, maar er is geen plaats waar Hij zich 

niet bevindt, zo zegt de Zohar, volgens de uitleg van Moenin: De Almachtige is overal, ook in wat door 

ons “zonde” wordt genoemd, en de vonken die neergevallen zijn, zijn verpakt in allerlei vuiligheid, ook 

in het stinkende druppeltje zaad en ons, kinderen Israëls, wordt de dienst aan de Heilige Wiens naam 

gezegend is, bevolen, de dienst door middel van devekoet – eenwording met de Almachtige – om die 

vonkjes naar hun plaats terug te brengen, en zelfs de grootste onder de zondaars wordt door Hem, 

geprezen zij Zijn naam gewijd, […]‟ (456) 

 

Wat zaad en ejaculatie voor Jedidja Moenin zijn, zijn heiliging en heiligschennis voor Sjimon 

Zalmanson. Het zondige “stinkende druppeltje zaad” bevat een vonk ongerept Licht, en 

                                                 
19

 For the hassidic idea that one can experience God within the mundane (Avodah Begashmiut), see Schindler 

1990: 12-13.  
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Moenins maniakale zucht tot ejaculatie is zijn manier om de verborgen lichtvonken terug naar 

hun oorsprong te stuwen. Zoals de sardonische lach van de nazi die het voorhangsel uit de 

synagoge van Warschau voor de ingang van de gaskamer hangt, een vonk licht bevat die 

herkend en geaffirmeerd moet worden, en van Zalmansons lach in de gaskamer de acte 

suprême van de Joodse verlossingsreligie maakt.  

 Het goddelijke is datgene wat zelfs het abjecte en het goddeloze aan potentiële 

verlossing in zich dragen. Het is alleen in die zin dat God almachtig is. Hij is dat niet omdat 

hij alles heeft bereikt wat mogelijk is; hij is alleen als mogelijkheid almachtig. Hij is pure, 

onuitputtelijke, oneindige (en dus nooit aan zijn einde toekomende) mogelijkheid. Hij is de 

alom opererende instantie die alles wat uitgeput dreigt te raken nieuwe mogelijkheden biedt. 

Hij is het die de grenzen waarop mens en wereld telkens stuk lopen, terug openbreekt, het 

creatieve principe dat elke realisatie in nieuwe mogelijkheid omzet. In plaats van de 

transcendente God naar wie de mens met al zijn vermogens streeft, is Hij de immanente God 

die het menselijk vermogen eindeloos weer openbreekt. Een God die het menselijk vermogen 

van zijn eindigheid verlost, niet door het op te nemen in gerealiseerde oneindigheid, maar 

door die eindigheid zelf steeds weer nieuwe mogelijkheden te bieden. Die oneindig 

scheppende God ligt aan de basis van (onder meer) het kabbalistisch geïnspireerde 

chassidisme waarin de figuren uit Grossmans roman baden.  

 De delirante „scheppingswaan‟ waarin weer een andere van Otto Brigs „kunstenaars‟, 

Hannah Tsitrin, vervalt, illustreert dit treffend. Hannah is een joodse vrouw wiens man en 

kinderen in 1939, bij het begin van de oorlog, door de nazi‟s zijn omgebracht. In 1943, kort 

vóór Otto haar opnam in zijn collectief, leeft ze in het getto van Warschau, samen met haar 

nieuwe man (Jisraël Lev Barkow) en het kind dat ze bij hem heeft. Op een avond wordt haar 

kind uit pure willekeur door een Poolse agent doodgeschoten, samen met haar zuster die met 

het kind op weg was naar Hannah‟s huis. Omdat alles zich enkele ogenblikken voor het 

ingaan van de avondklok afspeelt, blijven beide lijken de hele nacht buiten liggen, in het zicht 

van Hannah en haar man. Een delirante droom houdt de getroffen moeder tussen waak en 

slaap. Onophoudelijk bedrijft ze met haar man de liefde en even onophoudelijk baart ze kind 

na kind, dat tekens weer wordt afgemaakt zodra dit buiten het huis wordt gebracht.  

 

Hannah: „Die nacht waren Barkow en ik net hongerige beesten. En we baarden mijn zoon Dolek. En 

mijn Rochke. En toen Nechemja. En Bar-Tsion. En Avigajil. En ons laatste kind. Barkov had keer op 

keer gemeenschap met me. Er kwam geen einde aan. En we krabden en beten elkaar tot bloedens toe. 

We zweetten emmers. We dronken emmers, zodat er steeds meer vocht in ons zou komen. En mijn 

baarmoeder was een reusachtige trechter. Een graanschuur. En zee en bergen en bos en aarde. En er 
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stroomden kinderen uit mij en uit Barkow en ze vulden de straat. Ze vulden het getto en heel Warschau. 

En de lust was onverzadigbaar. En onze kinderen werden buiten vermoord. En wij maakten nieuwe 

kinderen. En onmiddellijk hoorden we buiten nog meer salvo‟s. En we maakte nieuwe kinderen. Tegen 

de ochtend beseften we dat we niet konden ophouden. En toen woelden we ook hoe alles met ons mee 

bewoog. Het bed, de kamer, het huis, de straat. Alles ging op en neer en kronkelde en zweette en 

jammerde. Jammerde. En toen de ochtend aanbrak was de hele wereld al met ons. De hele wereld deed 

mee aan de dans. Mensen, bomen, poezen, stenen. Dans. Zelfs de slapenden deden het in hun droom. 

Droom. En het werd volkomen duidelijk dat God zich overgaf. Dat zijn verschrikkelijk geheim werd 

onthuld. Dat hij maar één ding kon scheppen. Dat Hij ons veroordeeld had tot begeerte. Tot liefde voor 

dit leven. Liefde tot elke prijs. Redeloos, liefde. En geloof in het leven. En verlangen ernaar. […]‟ (500) 

 

Bemerk hier de zelfde „vlucht vooruit‟ als in het geval van Zalmansons dodelijke lachbui. 

Voor de tweede maal in korte tijd kinderloos geworden, voor de tweede maal geconfronteerd 

met het feit dat het in een universum gedomineerd door de nazi‟s geen zin heeft kinderen te 

hebben, kent Hannah Tsitrin onbewust maar één remedie: voor die zelfde wereld 

onophoudelijk kinderen blijven maken; in de hel van het getto een trechter van wellust en 

barenswee zijn, zonder ophouden, tot je voelt hoe de hele wereld, mens, dier en steen, zich in 

die procreatieve wellust uitleeft zonder einde.  

 Hier geeft de tot dan toe enigmatisch gebleven titel van het boek zijn geheim prijs. In 

het rijk van dood, pogrom, massamoord en crematoria geldt voor de slachtoffers maar één 

devies: “zie: liefde”. Een liefde die leven is. Een leven dat baren, scheppen is. Het uitputten 

van ‟s levens onuitputtelijke mogelijkheden. Dat is het geheim van de godheid: dat hij leven 

is, excessieve, niet op te drogen bron van leven. En Hannah‟s en Barkows liefdesorgie hebben 

die God ertoe bewogen zijn gebruikelijke reserve te laten varen en zich eindelijk eens ten 

volle prijs te geven.   

 Althans in het delirium van haar droom, tijdens de nacht waarin ze verplicht werd te 

staren naar het lijk van haar kind en haar zuster die buiten op de stoep aan de ontbinding 

waren overgeleverd. Die nacht houdt Barkow het niet langer vol en springt uit het raam, het 

ontbindend gezelschap vervoegend.
20

 Maar Hannah geeft niet op; ze houdt met andere 

woorden haar delirium aan, ook in wakende toestand. Ze begint zich op te maken voor haar 

God en doolt zo opgetut door de straten van het getto. En waar anderen het bij de feiten 

houden (een zwerfster die her en der door Polen en Joden wordt verkracht en niet ophoudt 

krankzinnig te blijven lachen), ziet Otto Brig wat ze „werkelijk‟ aan het doen is: God 

verleiden om zijn geheim te blijven prijsgeven. Otto brengt haar naar de dierentuin waar de 

                                                 
20

  “En Jisraël Lev scheurde zich van me los [los uit de paringdans waarin ze verstrengeld lagen]. Hij sleepte zich 

naar het raam en wierp zichzelf naar beneden.” (500) 
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“mooiste vrouw ter wereld” naakt kan ronddansen ten einde de godheid nog eens in verleiding 

te brengen. Het is haar manier om haar “oorlog met God” gestalte te geven, een oorlog tegen 

een God die ook met zichzelf in oorlog is en bij wie „kunstenaars‟ als Otto en Hannah merken 

“hoe Hij met Zijn grijze hoofd tegen de muren stoot en brult van de pijn” (501).  

 

3. Crisis 

 

Behoort David Grossman tot het soort „kunstenaars‟ dat Otto Brig rond zich verzamelt? Is ook 

hij een moderne exponent van het kabbalistisch chassidische cultuur die in staat is in de 

absolute drek van de geschiedenis, de apotheose van het nazi-sadisme de lichtvonk van het 

goddelijke te ontwaren? Is David Grossman een gelovige chassidische jood? Die vraag is 

zoniet een verkeerde, dan minstens een nutteloze vraag. Alsof een roman meer geheimen prijs 

zou geven nadat we het proces van zijn auteur gemaakt hebben. Maar binnen de grenzen van 

de roman is die vraag niettemin volkomen gepast. Behoort Momik/Sjleimele/Sjlomo tot het 

slag van Otto Brigs „kunstenaars en is de manier waarop hij zijn existentiële en artistieke 

crisis te lijf gaat en er een uitweg uit vindt niet verregaand doordrenkt door de chassidische 

mythologie of misschien wel door het chassidisch godsgeloof?  

 Staan we nog eens stil bij wat die crisis inhoudt en hoe de uitweg eruit ziet. Momik 

heeft Shoah-overlevenden in de family, hij is schrijver van om en bij de dertig, en echtgenoot 

en vader van een zoontje. De crisis werd accuut in de maanden dat de schrijver tegemoet 

kwam aan de kinderwens van zijn vrouw. Een kind op de wereld zetten: het moet een idee 

geweest zijn die hem voor de borst stuitte. Hoe kun je zoiets in je hoofd halen in een wereld 

die niet in het reine is met gruwels als de Shaoh, met de mogelijkheid dat iemand de 

„huisjood‟ van zijn vriend een kogel door de kop jaagt omdat die vriend datzelfde gedaan 

heeft bij de „huisjood‟ van die iemand. Dit is wat Bruno Schulz, één van de markantste 

schrijvers van de 20
ste

 eeuw is overkomen in het getto van zijn geboortestad Drohobycz, als 

„huisjood‟ van Felix Landau (119; 209).
21

 Voor de schrijver Momik is dit niet zomaar een 

existentieel drama, het tast de taal zelf aan. Een taal die toestaat te zeggen „Jij hebt mijn jood 

gedood, nu zal ik jouw jood doden‟, is een taal die niet meer toelaatbaar is, een taal die 

vernietigd moet worden om op haar as een taal te doen herrijzen die zo‟n gezegden 

                                                 
21

 Men make zich geen illusies over het eventuele hogere humaniteitsgehalte van deze ss-officier. Mogelijks is 

hij ook de “Landau” waarover een vertelling gaat uit Yaffa Eliah‟s boek, Chassidische vertellingen over de 

Holocaust (Den Haag: BZZTôT, 1990, p. 238).Ook hij bestond het, zo blijkt uit dit verhaal, om joodse kinderen 

met lollies naar zich toe lokken om hen vervolgens in de open mond te schieten. Mogelijks is dit verhaal de 

inspiratiebron geweest voor de manier waarop Grossman de moord op Wassermans dochter (door Neigel) heeft 

neergezet (p. 491). 
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onmogelijk maken. Dit is wat Momik aan Bruno Schulz bindt. Hij vermoedt dat, jaren voor de 

Shaoh een feit was, Schulz met die intentie in zijn hoofd zat en daarom de literatuur schreef 

die hij schreef. In het „taaie‟ tweede deel laat Momik zich dit, in zijn zoektocht naar “Bruno”, 

de zee zeggen:  

 

… dat Bruno, gevoelig als hij was, alles voorzien had vele jaren voordat de dingen gebeurden. 

Misschien was hij daarom gaan schrijven. Begonnen zichzelf voor te bereiden op een nieuwe taal en een 

nieuwe grammatica. Hij kende de mens en wist het; hij hoorde het kwaadaardig gefluister jaren voordat 

anderen het hoorden. Hij is altijd een zwakke schakel geweest. Ja: hij wist dat een taal waarin zinnen 

gezegd konden worden als: „Ik heb jouw jood gedood nu zal ik jouw jood‟ et cetera, een taal waarin 

zulke taalconstructies zichzelf niet automatisch teniet doen, waarin ze niet veranderen in een vergif of in 

een wurgende stuiptrekking in de keel van degene die ze uitsprak – dat zo‟n taal niet de taal van het 

leven was. Ze was niet menselijk en niet ethisch, het was een taal die heel lang geleden misschien hier 

binnengedrongen was door toedoen van boosaardige verraders, en waarvan de enige regel luidde – 

doden. (209)   

 

Een nieuwe taal, een taal waarin de oude gedood wordt en een nieuwe geboren wordt die 

alleen maar “van het leven” is, alleen maar leven is. Een onmogelijke opdracht voor een 

schrijver, een opdracht die niet alleen zijn uitweg formuleert maar vooral ook zijn crisis.  

 Want Bruno Schulz is ook het embleem van zijn crisis. Hij leefde in een wereld waarin 

uitspraken als “Ik heb jouw jood gedood …” het mooie weer maakten, en hij is „kunstenaar‟ 

gebleven. Of opnieuw geworden. Landau, die kinderen hunkerend naar lollies in de mond 

schoot, bewonderde zijn werk, zijn literair, maar vooral zijn grafisch werk en nam hem als 

huisjood opdat hij fresco‟s zou maken bij hem in huis. En wat doet Schulz? Hij gehoorzaamt 

Landau, maakt tekeningen en fresco‟s op nazi-bevel. Dit idee is voor Momik ondraaglijk. 

Kunst in dienst van de nazi‟s.  

Kunst in dienst van hen voor wie uitspraken als „Ik heb jouw jood gedood, …‟ de 

normaalste zaak van de wereld was. Waarom doet Bruno dit? Waarom heeft Bruno gelijk? 

Want dat heeft hij, zo gaat Momik er intuïtief van uit. En we kennen ondertussen dat gelijk. 

Juist in het duisterste hoor je de sprankel licht te onderkennen, juist in het dodelijkste komt 

het erop aan het leven te laten spreken. Dit is creatie, de opdracht van elke literaire, artistieke 

creativiteit die naam waardig. En daarom kon Bruno doen wat hij altijd had gedaan, ook als 

het duidelijk werd dat de nieuwe wereld nieuw was omdat ze juist dit wilde wegbannen. 

Uitgerekend als huisjood was het hem menens de nazi te laten zien wat kunst was: datgene 

wat zijn nazi-wereld kon openbreken, wat de nazi kon doen aanvoelen dat diegene die ze als 

dood of te doden catalogeerden het eigenlijke leven was. Momik zal Bruno‟s les begrepen 
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hebben, maar niet zonder aan de feiten te morrelen. Bruno sterft niet maar ontsnapt. Hij 

verdwijnt in de zee, in dat element waar niets vaststaat maar alles in alles overvloeit zonder 

het tegelijk de mogelijkheid te ontnemen zich van alles af te zonderen en eenzaam verder te 

zwemmen in een oceaan die een eigen taal toelaat. Bruno zal leven, overleven en opgaan in 

een element waar zijn ontbinding nog een vruchtbare geste is. Die vruchtbaarheid zal zich 

tonen in het verhaal van die andere Bruno, „opa‟ Wasserman. Die doet wat Bruno doet: 

gehoorzaam op nazi-bevel kunst produceren. Dit keer literaire kunst. En hij brengt in die 

kunst een troep „kunstenaars‟ samen rond een averechtse apotheose van vruchtbaarheid: een 

baby die in nauwelijks een dag een heel mensenleven opleeft en zodoende aantoont dat men, 

ook in hartje Warschau 1943, een leven kan lijden dat niet door de dood – dit wil zeggen niet 

door de nazi-moordmachine – aangetast hoeft te worden.  

 Het is ook Momiks uitweg uit zijn existentiële crisis. Natuurlijk is het gekkenwerk 

kinderen te verwekken in een wereld die niet in het reine is met de „bon ton‟ die ooit heerste 

en die een uitspraak als “Ik heb jouw jood gedood …” doodleuk normaal vond. Of, wat in de 

roman op hetzelfde neerkomt: in een wereld waarin de Israëli gedoemd is tot het eind van zijn 

dagen tot de tanden gewapend tegenover de Palestijnse vijand/buurman te staan. Een wereld 

waar zijn kinderen hun speelstraat zullen moeten delen met tanks en pantservoertuigen en 

waar granaatappels altijd ook simpelweg granaten kunnen zijn. Momik wordt desondanks 

vader, gaat zoals alle vaders met zijn zoontje naar de speeltuinen in de buurt. Maar het is niet 

meteen een bewijs dat hij zijn crisis achter de rug heeft.  

 

Ik test hem altijd. Hij is groter en steviger dan de andere kinderen van zijn leeftijd, en dat is goed, maar 

hij is bang voor hen. Hij is voor alles bang. Ik dwing hem om met mij de glijbaan op te klimmen, want 

hij weigert alleen te glijden. Ik ga naar beneden en laat een huilend kind achter dat zich niet durft te 

verroeren omdat het bang is. Een goede ziel komt me uitleggen dat hij bang is. Ik glimlach koud en 

engelachtig naar haar, en vertel haar dat in de bossen kinderen van zijn leeftijd al dienst deden als wacht 

en urenlang in uitkijkposten in hoge boomtoppen zaten. Ze deinst angstig terug. Vol afkeer. […] Hij 

krijst de hele wereld bij elkaar. Ik steek een sigaret op en bekijk hem met interesse. […] Kom, lafaard, 

zeg ik hardop met gespeelde kalmte […]. Als zijn vochtige mond tegen mijn hals gekleefd zit, en trilt 

van wanhopig gesnik, voel ik hoe een zware bal van kinderlijke belediging met een slingerbeweging 

van zijn hart naar het mijne gaat en me bijna van de trap laat vallen. Vergeef me, mijn jongen zeg ik, 

vergeef me voor alles, wees wijzer en geduldiger dan ik, want ik heb geen kracht, en mij is niet geleerd 

lief te hebben. Wees sterk om mij te kunnen verdragen, houd van me. En houd op met huilen als een 

meisje, sis ik hem hardop toe. (187)  
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Niet een reële zoon zal Momik uit zijn crisis helpen, maar een fictieve. Niet een sterke 

schouder van een kind waarop de vader kan uithuilen, maar een zwakke luierbaby die het 

leven in minder dan een dag opbrandt en het zo immuun houdt voor het allesverzengende 

kwaad. Niet zijn studie van de Holocaust die hem dag na dag in Yad Vashem gevangen houdt, 

niet een harde confrontatie met de feiten, maar verbeelding en fictie vormen de uitweg uit de 

impasse waarin zijn leven en zijn schrijven dreigen stuk te lopen. Een verbeelding die hem in 

de huid van Bruno Schulz doet kruipen om daar de dood te ontzenuwen met het wapen van de 

fictie. Een verbeelding die hem, mét “Bruno”, het verhaal leert begrijpen dat zijn 

onverstaanbaar mompelende „opa‟ hem als knaap heeft „vertelt‟, een verhaal over een nazi-

beest dat tot inkeer – lees zelfmoord – komt door op te gaan in een verhaal over een baby die 

in het Warschau van 1943 het centrum vormt van een met messiaanse hoop beladen 

kunstenaarscollectief.   

 

4. “ De Witte Kamer” 

 

De basale verhaallijn van Zie: Liefde – een jonge schrijver getraumatiseerd door de 

herinnering aan de Shoah – begint chronologisch met Momiks intentie een “Holocaust-

encyclopedie voor de jeugd” te schrijven. Maandenlang sluit hij zich daarvoor op in Yad 

Vashem, het gedenk- en het documentatiecentrum over de Nazi-genocide op de Joden. Kamer 

na kamer pluist hij het gebouw uit. Want alleen op die manier, zo redeneert hij, krijgt je 

toegang tot de feiten. En feiten – juiste, exacte, onverbloemde feiten – zijn een conditio sine 

qua non voor wie tot de Shoah wil doordringen. Maar precies de confrontatie met die feiten 

snijdt hem algauw ook de adem af en brengt hem in de diepe existentiële en artistieke crisis. 

Dolend door de kamers van Yad Vashem dreigt hij letterlijk en figuurlijk met zijn kop tegen 

de muur te lopen.   

Als je maar de moed hebt om daar “de Witte Kamer” op te zoeken, is de repliek van 

Ajala, de vrouw met wie Momik in de periode van zijn crisis een tijd lang een buitenechtelijke 

relatie heeft (125, 151). Reeds bij hun eerste ontmoeting voelde ze haarfijn aan waar Momiks 

probleem lag. Dan al vroeg ze hem of hij in die kamer “in een van de onderaardse gangen van 

Yad Vashem” was geweest, in de “Witte Kamer”. En hij was toen inderdaad zo dwangmatig 

op de „feiten‟ gebrand, dat hij te laat door had dat die “kamer”  

 

„gevormd is uit verstikking. Zie je het is helemaal geen kamer. Het is laten we zeggen een gebaar, ja 

[…] een gebaar dat gemaakt wordt door alle boeken die zich bezighouden met de Holocaust, alle 
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afbeeldingen en woorden en films en feiten en getallen die daar in Yad Vashem bijeengebracht zijn 

tegenover wat altijd onbegrepen en altijd onopgelost zal blijven. Dat is de harde kern, Sjlomik, of niet 

soms?‟ (151-152) 

 

De “Witte Kamer” staat voor een “gebaar” dat al die “afbeeldingen en woorden en films en 

feiten” in Yad Vashem gezamenlijk maken. Een “gebaar” waarmee ze aangeven dat ze ook 

met vereende kracht niet in staat zijn de feiten waarover ze het hebben ten volle te laten 

spreken. Een “geste” die laat zien hoe de schreeuw die uit die boeken en dossiers spreekt, 

„verstikt‟ nog vóór die zich voluit kan uitspreken. In een huis vol kamers waar alles over de 

Holocaust is bijeengebracht, geeft de “Witte Kamer” een centraal, ongrijpbaar surplus aan, 

een leegte, die onmerkbaar aan die overvloed van documentatie blijft kleven. Daar, in die lege 

“kamer”, huist “de harde kern” waartegen het relaas van de feiten telkens weer afketst, maar 

ook de “kern” die in die hoedanigheid door dit verzamelde relaas gekoesterd en geaffirmeerd 

wordt. Het is de geheime, „immemorabele‟, „extieme‟ kern van de Shoah-herinnering.
22

  

En die kern benader je niet zoals je feiten benadert. Nuchtere observatie schiet hier 

tekort. Hier is verbeelding nodig. Opererend in een huis tot de nok volgestouwd met feiten, 

moet de verbeelding het erop wagen binnen te gaan in een lege, van alle feiten ontdane “Witte 

Kamer”. Wie dat niet doet, wie de confrontatie met de lege intieme kern waarrond de 

verzamelde feiten draaien uit de weg gaat, is niet in staat zich naar behoren met de Shoah in te 

laten en er naar waarheid over te schrijven. Dit is wat Momik leert van zijn minnares, en het 

geeft meteen één van de centrale stellingen aan die aan de basis van Grossmans roman liggen.  

 

„[De Witte Kamer is] de ware testplaats voor wie over de Holocaust wil schrijven. Zoals de sfinx die het 

raadsel opgeeft. En daar, in die kamer, ga je uit vrije wil tegenover de sfinx staan. Begrijp je? […] Als 

je eerlijk tegenover jezelf wil staan‟, zei ze ernstig, „moet je de Witte Kamer durven proberen.‟ (154) 

 

Natuurlijk moet je de feiten in de ogen kijken en ze rücksichtlos nemen voor wat ze zijn. 

Maar je moet je ook door hén in de ogen laten kijken. Want dat is wat ze doen. Het 

afzichtelijke dat ze in je gezicht gooien, tast je vermogen aan om te kijken, om dingen in je op 

te nemen en er greep op te krijgen. In hun macabere helderheid stellen die feiten je voor 

raadsels die van een ongekend „andere‟ kant op je af komen, enigma‟s als van een sfinx, 

                                                 
22

 « Extiem » is een term uit de Lacaniaanse theorie van het verlangen, en duidt op de positie van het centrale 

object waar het verlangen op uit is. Omdat dit object per definitie onbereikbaar is, draait het hele verlangen 

alleen maar rond dat object, het is in die zin het meest intieme object en blijft tegelijk toch exterieur aan het 

verlangen: „extiem‟ dus. Zie Jacques Lacan (1986), Le séminaire. Livre VII. L’éthique de la psychanalyse, texte 

établi par J.-A. Miller, Paris: Seuil, p.167. Zie ook : Johan Schokker & Tim Schokker (1999), Extimiteit. Jacques 

Lacans terugkeer naar Freud, Amsterdam : Boom.    
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onmogelijke raadsels die je niettemin, eenmaal je ze je hebt laten stellen, een antwoord 

vergen, of anders overleef je het niet. Om de Holocaust te begrijpen moet je je uit vrije wil 

naar de “kamer” begeven waar hij een raadsel voor je wordt, waar je slechts met de inzet van 

je leven een antwoord voor kunt – en dus moet – vinden. Enkel in die kamer kun je naar 

waarheid over de Shoah schrijven. 

 

„En in die kamer zijn al de scherpste essenties uit de tijd bijeengebracht, […] maar het wonderbaarlijke 

is dat er in die kamer geen kant-en-klare antwoorden zijn. Niets is er uitgesproken, alles is er alleen 

maar mogelijk. Wordt alleen maar gesuggereerd. Het zou kunnen dat het verwezenlijkt wordt. Of het 

risico bestaat. En je bent verplicht alles opnieuw te ondergaan. Alles. En in bloedeigen persoon. Zonder 

tussenpersonen of dubbelgangers die de gevaarlijke karweitjes voor je opknappen. En als je de sfinx 

niet het juiste antwoord hebt gegeven, ga je eraan. Of kom je er vandaan zonder het te begrijpen. En 

voor mij komt dat op hetzelfde neer‟. (155)  

 

In de “Witte Kamer” worden de feiten teruggeplooid op wat ze waren vóór ze feit werden: 

nog louter virtuele, ongerealiseerde potentialiteit. Feiten in een toestand vóór ze 

“uitgesproken” – lees verwerkelijkt – werden; feiten zoals ze waren in de verbeelding 

waaraan ze zijn ontsprongen: speelse inbeeldingen, ongeactualiseerde mogelijkhedene. Wie 

tot de “kern” van de Shoah wil doordringen, moet toestaan dat de feiten doordringen tot wat 

ook bij hem of haar voorbij – of (wat op hetzelfde neerkomt) vóór – de feiten ligt, tot zijn of 

haar vermogen ze te verbeelden, tot zijn of haar vermogen de wereld te beleven als pure 

ongeactualiseerde mogelijkheid.  

Om de lawine aan vernietigende feiten die hem in de kamers van Yad Vashem 

overspoelt aan te kunnen, moet Momik, zo verzekert zijn minnares hem, de “Witte Kamer” in, 

de kamer die op zijn vraag naar feiten, geen “kant en klare antwoorden” geeft, zelfs geen 

nieuwe, heroriënterende vragen. Die kamer heeft alleen haar „wit‟ te bieden, het ongerepte 

van een door niets nog ingeperkte verbeelding. Zij is het die de meest fundamentele basis 

voor de feiten vormt. Want ook feiten zijn ooit eerst verbeeld geweest. Ooit zijn ze 

opgedolven uit de bodemloze put van virtuele mogelijkheden alvorens ze met meedogenloze 

logica in de concrete realiteit zijn neergezet. Wie het tegen die „neergezette‟ feiten wil 

opnemen (en dat is wat Momik als schrijver wil doen), wie ze zich wil herinneren op een 

manier die ons voor hun gruwel behoedt, wie in die herinnering niets van hun 

onaannemelijkheid wil afdoen maar tegelijk niet wil toestaan dat ze ons de weg naar de 

toekomst afsnijden, moet zich die feiten ook en vooral verbeelden.  
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Niet met een verbeelding die zich in een vermeende totaalvisie de feiten toe-eigent en 

het onaannemelijke ervan aannemelijk maakt. Maar met een verbeelding die het 

onaannemelijke van de feiten lieert aan de even onaannemelijke verbeelding waar ze uit 

voortspruiten. Wie zich met de Shoah wil inlaten, wie tot een ware herinnering van de 

Holocaust wil komen, moet tot op dit niveau van de feiten – tot de verbeelding voorbij of vóór 

de feiten – doorstoten.  

De feiten van de Shoah ter kennis nemen is noodzakelijk, maar niet voldoende, zo 

lezen we hier. Je moet ze ook nog eens “ondergaan”. In je verbeelding weliswaar, wat niet 

betekent dat ook dit zijn tol niet eist. Want je moet je de feiten voorstellen als door jou 

verbeelde mogelijkheden. De afzichtelijke en onvoorstelbare feiten hebben in die zin met jou 

te maken, niet omdat je die gedaan hebt of zou kunnen doen, maar omdat je ze je kunt 

verbeelden. Als pure, ongeactualiseerde mogelijkheden zijn het ook jouw feiten. Als je ze niet 

in die hoedanigheid op je kunt nemen, zul je ze nooit “begrijpen” – of “ga je eraan […] [e]n 

voor mij komt dat op hetzelfde neer”. 

Dan “ga je er aan”, zeker als schrijver. Schrijven opereert in het grenzeloze domein 

van de verbeelding, in het rijk van het virtuele, het niet-gerealiseerde, en uitgerekend daaruit 

ontspruiten ook de grenzeloos wrede feiten waartegen de schrijver het moeten opnemen. Hij 

is het aan zichzelf verplicht zich met die virtuele ontstaansplaats van de feiten in te laten en 

dus de “Witte Kamer” op te zoeken.  Daar vindt zijn verbeelding zijn ware gelijke, die in dit 

geval ook zijn ware vijand is: de verbeelding die aan de feiten ten grondslag ligt. Doet de 

schrijver dat niet, dan verspeelt hij zijn schrijverschap die naam waardig en komt hij nooit tot 

het „begrip‟ waartoe zijn literatuur hem brengen kan. Maar doet de schrijver het wel en laat hij 

zich in met die verbeeldende bron waaruit die gruwel is ontsproten, dan is het risico niet 

minder groot dat hij „eraan gaat‟ als mens – en dus ook als schrijver. Want hoe verhindert hij 

zelf besmet te raken door het kwaad dat in die virtuele verbeelding schuilt? Tegen dit risico 

kan hij enkel zijn verbeelding met des te meer kracht inzetten.  

En kan hij ook zijn tijd nemen.  

De “Witte Kamer” van de verbeelding binnengaan staat gelijk met het erop wagen „om 

de ander van binnenuit te kennen‟ zoals Grossman, in een boekje met die titel, de “ziel van het 

schrijven” typeert.
23

 Je moet je de ander voorstellen als waren zijn virtuele mogelijkheden ook 

de jouwe. Dat is wat Momik doet met zijn „opa‟ Wasserman: “Ik ben voor opa Ansjel mijn 

Witte Kamer binnengegaan” (240)”, beseft hij. Hij is in Wassermans huid gekropen, en als hij 
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als schrijver spreekt is dat doorheen het onverstaanbaar gemompel van zijn „opa‟ zoals dat 

hem sinds zijn terugkeer uit het concentratiekamp altijd heeft gekenmerkt. Schrijvend in de 

Witte Kamer, geeft Momik stem aan de verbeelding die in dat gemompel huist. Die 

verbeelding is door de Nazi-gruwel in het kamp geknakt geraakt en heeft Wasserman blijvend 

gek gemaakt. In de Witte Kamer reactiveert Momik als het ware Wassermans verstikte 

verbeelding. Hij verbeeldt hij zich een andere Wasserman, een Wasserman die door 

moordmolen van de nazis weerstaat en stokken in de wielen steekt.  

Ondanks zijn angst voor de Witte Kamer, raakt Momik daar al bij al nog gemakkelijk 

binnen in Wassermans verbeelding alsook in die van Bruno Schulz, dit andere personage met 

wiens hulp hij daar tot schrijven komt. Maar wanneer het de nazibeul is in wiens huid hij wil 

kruipen om hem daarbij bij te staan, is het niet enkel een kwestie van wil, maar ook van tijd. 

In een aangrijpende passage waar Wasserman zich verzet tegen Neigels poging tussen te 

komen in zijn artistieke verbeelding, laat de Ik-figuur (Momik) duidelijk zien dat hij nog niet 

rijp is om in Neigel binnen te stappen:  

 

„Niet zo beledigd, Scheißmeister‟, zegt Neigel, „ik wilde je niet kwetsen. […] Daar is een naam voor, is 

het niet? “De vrijheid van de kunstenaar” noemen jullie kunstenaars dat toch?‟ Wassermann kijkt hem 

onderzoekend, bezorgd aan. Ook ik ben verontrust: „de vrijheid van de kunstenaar‟ klinkt ons niet in de 

oren als een onderdeel van het geestelijke repertoire van een nazi-officier. Misschien citeerde hij 

iemand. Ik kom vast meer over hem te weten wanneer ik besluit dat ik er rijp voor ben in zijn huid te 

kruipen, zoals ik met zoveel gemak bij Wasserman heb gedaan. Dit is immers mijn plicht. En Ajala zie: 

In de Witte Kamer wordt alles uitgesneden uit jezelf, letterlijk uit jezelf, het slachtoffer en de 

moordenaar, het medelijden en de wreedheid … Binnenkort dan maar. En intussen beperk ik mij tot 

Neigel, gezien door de ogen van Wasserman. Langzaam aan. (259) 

 

Momik moet de beul “uit zichzelf snijden”. De waaier aan gruwelijke mogelijkheden 

waarover de morbide fantasie van de antisemitische nazi beschikt, moet hij uit zijn eigen 

verbeelding opdelven. Als waren het zijn, Momiks, mogelijkheden. Geen wonder dat het tijd 

kost eer hij in staat is om in diens huid te kruipen. Door zich de verbeelding van de beul eigen 

te maken, kan hij diens verbeelding – denbeeldig – een andere gang laten gaan en op die 

manier het kwaad in – en vanuit – de kiem smoren. Maar daarvoor moet je het inderdaad 

aandurven om de dingen “uit jezelf te snijden”. Je moet de bemiddeling van de feiten achter je 

durven laten en rechtstreeks, onbemiddeld deelnemen aan datgene wat de Shoah mogelijk 

heeft gemaakt: verbeelding. En tegen die verbeelding, moet je de jouwe in stelling brengen. Je 

moet de Shoah uit jouw verbeelding „snijden‟, omdat jouw verbeelding het enige is wat je 
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kunt inzetten tegen de alle verbeelding tartende Shoah. Dit is wat Wasserman doet als hij, 

midden in de hel, de kamer deelt met zijn beul. Hij zet in op zijn eigen met de tijd 

uitgedroogde verbeelding, die hij nu – zo wil Momik het – nieuw leven inblaast. Op de 

verbeelding van zijn beul, waardoor die beul doorheen het ijzeren cordon van wat hij feiten 

noemt (met name dat een jood geen mens is) breekt en zo opnieuw voor zichzelf staat als voor 

een veld van mogelijkheden waaruit hij vrij kiezen kan - een vrijheid die hij in laatste 

instantie niet zal aankunnen en hem de facto tot zelfmoord zal drijven.  

 

5. Een kamer en een God „die niet bestaan‟ 

 

De herinnering aan de Shaoh levendig houden betekent de feiten onder ogen zien en 

bijvoorbeeld, zoals Momik doet, naar Yad Vasshem trekken om er kamer na kamer de gruwel 

in het gelaat te kijken. Maar wie het echt wil begrijpen, wie erover wil schrijven, moet daar de 

kamer op spoor komen die niet bestaat. Alleen vanuit die onbestaandde “Witte Kamer” is het 

iemand gegund naar waarheid over Auschwitz te schrijven.  

Hoe moeten we ons die “kamer” voorstellen? Verschilt zij zoveel van de kamer waarin 

Zalmanson naar eigen zeggen binnentreedt als in het “Heilige der Heiligen”? Ook die bestaat 

niet. De kamer waar hij binnengaat is de gaskamer en hij weet verdomd goed dat dit zijn 

stellige dood betekent. Zonder dat ook maar één ogenblik te ontkennen, is dit voor Zalmonson 

echter tegelijk het “Heilige der Heiligen”. Zoals het een vrome chassid past, danst en lacht hij 

en beseft dat “ [z]ijn God, die natuurlijk niet bestaat, [weet] dat [hij] Hem op dat moment 

aanhangt. Dat [hij] Hem één ogenblik lang volkomen doorgrond [heeft]” (406). Niemand kan 

ooit méér oog in oog met het feit „Shoah‟ hebben gestaan, niemand kan méér de macabere 

volheid van die „kamer‟ in de nek hebben gevoeld, maar niettemin is de kamer die hij 

binnengaat een andere, een “kamer die niet bestaat”, een kamer waarin hij lacht voor een God 

die al evenmin bestaat, zij het wel dat dit laatste niets afdoet van de waarde van zijn lach en 

de geldigheid van de waarheid die met dit gebed wordt vereerd.  

Religie is verbeelding: Zalmonson fantaseert dat de donkerste uithoek van de 

Schepping en de meest uitzichtloze impasse van haar geschiedenis vonken licht bevat, en dat 

alleen een positieve affirmatie vanwege de mens die vonken licht terug kunnen voeren naar 

waar ze thuishoren. Enkel zo‟n radicale verbeelding werkt mee aan de algehele redding van 

het door de zondeval getekend universum. Zelfs als die lichtvonken niet bestaan, ligt het aan 

aan ons, zo wil Zalmonson duidelijk maken, om dit niet-bestaan affirmatief om te duiden en 

daarin de uitweg te zien voor een op de dood (op niet-bestaan) afstevenend universum.  
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Literatuur is verbeelding: Momik fantaseert zich die verbeelding, brengt haar oog in 

oog met de gruwel van de Shoah en belaadt haar met de plicht de wereld daaraan te 

herinneren. Maar die verbeelding schrijft in en vanuit een kamer „die niet bestaat‟. Het is ook 

voor de literatuur zaak om dit niet-bestaan geheel en al op zich te nemen en het affirmatief op 

te vatten als een oneindigheid aan virtuele mogelijkheden die in staat is de donkerste impasse 

om te duiden als het uitgangspunt voor een nieuwe actualisatie, een nieuwe werkelijkheid.  

Zalmansons affirmatieve lach heeft veel weg van de affirmatieve houding die Momik 

moet aannemen eenmaal hij aan het schrijven is geslagen in die Witte Kamer die niet bestaat. 

En omgekeerd vindt Momik pas aansluiting met wat in de gaskamer is geschied wanneer hij 

zich overlevert aan die „lege‟, van alle feiten ontdane, „witte‟ verbeelding.  

Wat zegt dit over Zalmonsons religie en over religie in het algemeen zoals die hier in 

het geding is (1)? En wat zegt dit over literaire verbeelding (2)? En waar komt dit opvallende 

formele parallel vandaan?  

(1) Eerst Zalmonsons religie. Ik toonde al aan hoe die een duidelijke exponent is van 

het chassidisme, de religieuze cultuur die sterk haar stempel heeft gedrukt op de Midden-

Europese Sjtetlcultuur. Hoewel nooit prominent aanwezig, spelen heel wat elementen uit de 

luriaanse Kabbalah een beslissende rol in die vorm van religiositeit. Onder meer het 

immanente karakter van de aanbeden godheid. God is hier in elk geval niet zonder meer de 

streng transcendente God van het rabbijnse jodendom, met zijn nadruk op de Wet als Weg om 

terug aansluiting te krijgen bij de Volmaaktheid van de Schepper. Hier heeft de schepper zich 

al van bij de oorsprong met de schepping gecompromitteerd. Het idee van de tsimtsum zegt 

dat die schepping zich in God afspeelt en dat God zich dus niet transcendent „buiten‟ de 

Schepping bevindt. Het zegt bovendien dat God zich, binnen zichzelf, uit zichzelf 

teruggetrokken heeft en er dus voor gekozen heeft om door tekort en leegte te zijn getekend. 

De eindigheid die de geschapen sfeer kenmerkt, is onderdeel van de oneindige God. De 

eindigheid is deel van – en kenmerkt – de Oneindige.  

Dit erg gedurfde idee
24

 verraadt vooral ook de moderne inzet ervan. Hier is de mens 

niet langer overgeleverd aan een volmaakte Wet die hij als onvolmaakt mens in acht moet 

nemen om in rechte te zijn met de volmaakte godheid noch aan een goddelijke genade die 

soeverein over zijn lot beslist. Zonder die kwaliteiten van God en Wet te ontkennen, stelt het 

idee van de tsimtuum dat het vooral aan de mens ligt om aan de wet of de genade een handje 

toe te steken, aangezien ook die getekend zijn door leegte en tekort. De relatie tussen mens en 
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God is er geen die een tekortschieten de mens lieert aan een volmaakte God. Integendeel: juist 

omdat God zelf tekortschiet, omdat hij zich „terugtrekt‟ en binnen de grenzen van zijn 

oneindigheid een leegte installeert die aan zijn oneindige greep ontsnapt, komt het aan de 

mens toe om de volmaaktheid van zijn God niet alleen te vereren, maar ook en vooral te 

helpen herstellen.  

Hier treffen we de typisch moderne God. Niet de God van het noodlot of de genade die 

als een loden volmaaktheid je pad bepalen, wat je verder ook mag uitrichten. Wel de God die 

toegeeft zelf gewond te zijn “in the blossom of his sin” en die aan zijn zoon/mens moet 

vragen om die wonde te helen, om de Hem aangedane misdaad te wreken. Dit is, zoals ik het 

elders heb genoemd
25

, de hamletiaanse God, de god die zich niet langer als alternatief voor 

het menselijk tekort profileert, maar die juist zelf het tekort op zich neemt ten einde de mens 

de kans – en de plicht – te geven dit tekort te remediëren. Al moet de nadruk die hier op het 

tekort valt, meteen worden gecorrigeerd. Want dit tekort is vooral ook een teveel, een teken 

van de overvloed waarvan de Oneindige Godheid blijk geeft. Het is het positieve product van 

Gods grenzeloze almacht. Het tekort waarvan hier sprake is „de eindigheid van het oneindige‟, 

het onvermogen van de Oneindige om zichzelf – dit wil zeggen zijn grenzeloos kapitaal aan 

mogelijkheden – te omvatten en uit te putten. De chassidische God is met andere woorden een 

immanente God, een God die alles in zich toelaat, ook wat aan hem ontsnapt, omdat – in 

Leibniziaanse termen gesteld – de oneindigheid aan virtuele mogelijkheden waar hij voor 

staat nooit in dezelfde oneindige mate geactualiseerd kan worden. God is het onuitputtelijk 

virtuele dat aan het geheel van uitgeputte, geactualiseerde mogelijkheden ten grondslag ligt. 

Hij is de immanente oneindige virtualiteit waarop de actuele werkelijkheid rust.  

(2) Hij is met andere woorden de ontologische grond van de verbeelding waardoor de 

realiteit voortgestuwd en telkens weer anders gestalte gegeven wordt. Waarmee we het 

antwoord formuleren op de tweede vraag die ons pad kruiste: wat maakt Zalmansons religie 

duidelijk over literaire verbeelding, over de verbeelding die aan de basis van Zie: Liefde licht 

en in die roman alle lof krijgt toegezongen? Net als Zalmansons religie staat de verbeelding 

hier voor het oneindige veld aan zijnsmogelijkheden die aan elke geactualiseerde realiteit ten 

grondslag ligt, ook en vooral voor zover die mogelijkheden niet geactualiseerd zijn.  

De roman komt in dit opzicht dicht in de buurt van de postmoderne theorieën en 

filosofieën die aanleunen bij het werk van Gilles Deleuze en Félix Guattari. Voortbouwend op 

het vitalistisch denken van Henri Bersgon en teruggrijpen naar de pre-kantiaanse ontologieën 
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van Spinoza en Leibniz, beschouwt Deleuze de verbeelding niet als een subjectieve 

voorstellingsvermogen dat irreële fantasieën oplevert, maar als een dimensie in ons denken 

die het nauwst aansluit bij de realiteit zelf, meer bepaald bij datgene wat aan die realiteit ten 

grondslag ligt: het virtuele veld aan mogelijkheden waarvan de huidige realiteit slechts één 

van de ontelbare mogelijkheden is. De werkelijkheid is wezenlijk productief en creatief, maar 

niet in de zin dat zij het resultaat is van een creatio ex nihilo vanwege een transcendente God 

die zich boven het zijn (en het niet-zijn) verheft. De productieve creatieve realiteit is een 

immanente creatio, een bruisend veld van mogelijkheden dat door geen enkele gerealiseerde 

werkelijkheid uitgeput wordt. Elke werkelijkheid rust dus op een grond die in zich ontelbare 

andere mogelijkheden draagt en die in staat is ook effectief andere mogelijkheden van hun 

virtuele staat te doen kantelen in een reële staat. De werkelijkheid zoals die zich aandient is 

met andere woorden de “expressie” van de absoluut immantente, virtuele mogelijkheden die 

haar ontologische grond uitmaken.
26

  

Dit is de geheime, onbestaande “Witte Kamer” waaruit Momiks verbeelding moet 

putten wil hij in staat zijn met begrip – dit wil zeggen van binnenuit – over de Shoah te 

schrijven. Zelfs de dodelijke zekerheid van een gaskamer is gedragen door een virtuele 

mogelijkheid die door die zekerheid, hoe absoluut ook, niet wordt uitgeput. Daarom is de 

menselijke verbeelding – in casu die van Momik/Grossman – in staat om Zalmanson in de 

gaskamer lachend te laten sterven en om Wasserman daar de hopeloos overlevende getuige 

van te laten zijn.  

Voor Giorgio Agamben maakt een “rest” het getuigen over de Shoah mogelijk, zoals 

alleen al de titel van zijn boek Quel che resta di Autschwitz („Wat overblijft van Auschwitz‟, 

„De rest van Auschwitz‟)
27

 duidelijk wil maken. Wat „overleeft‟ is in de eerste plaats het 

leven zelf, het vegetatieve leven dat een „ondode‟ Muselmann nog gaande houdt, ook al is alle 

menselijke leven uit hem verdreven en is hij niet meer in staat het onrecht hem aangedaan als 

onrecht het voelen of nog maar onderscheid te maken tussen de pijn hem aangedaan door de 

SS-er en de pijn die hij ondervindt van de bijtende kou.
28

 Het is dit „overleven‟ dat grond 

geeft aan het getuigenis van de overlevende.  

                                                 
26

 De term “expressie” gebruik Deleuze vooral in zijn analyses en evocaties van Spinoza. Zie Gilles Deleuze 

(1968), Spinoza ou le problème de l’expression, Paris: Minuit. Zie ook onder meer: Miguel De Beistegui, “The 

vertigo of immanence: Deleuze‟s Spinozism”, in: Research in Phenomenology 35 (2005): 77-100; vooral p. 91-

92.  
27

 Giorgio Agamben (1998), Quel che resta di Auschwitz, Milano: Enaudi ; (1999), Ce qui reste d’Auschwitz, 

Paris : Payot & Rivages ; (2008), Remnants of Auschwitz, *** : Zone Books.  
28

 Agamben refers to a passage in Robert Antelme, L’espèce humaine, (Paris, Gallimard, 1947); see Giorgio 

Agamben (2002), Homo sacer – De soevereiniteit van het naakte leven, vertaling door Inneke van der Burg, 

Amsterdam : Boom & Parrèsia, p. 197. 
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Het is dit immanente „overleven‟ waarmee David Grossman Wassermans „Kinderen 

van het Hart‟ bewapent als ze in de zoo van het verwoeste Warschau hun strijd tegen het 

Nazi‟s op touw zetten. Meer algemeen is dit „overleven‟ verantwoordelijke voor de 

vitalistische teneur waarin Grossmans verbeelding baadt en die in de loop van zijn roman 

steeds duidelijkere vormen aanneemt, en tenslotte één van zijn meest groteske expressie vindt 

in de eindeloze coppulatie- en barensact van Hannah Tsitrin. Het leven, het leven als een 

onuitputtelijk surplus aan leven, als een niet te stremmen overleven: dat zal het halen tegen 

het dodelijke geweld van hen die het leven willen inkapselen in wat zij als zodanig definiëren.  

Of die vitalistische visie op de verbeelding al dan niet hout snijdt, of een ontologische 

kijk op de imaginatio de meest adaequate is dan wel een metafoor als een andere, is een vraag 

die hier niet meer kan worden behandeld.
29

 Maar zelfs als metafoor wijst zij erop  hoe 

onmisbaar verbeelding is in onze typische moderne manier om onze relatie tot de 

werkelijkheid op empirie te stoelen. Meer nog, ze wijst erop dat juist het feit dat we op 

empirie zijn aangewezen, ons verplicht het primaat van de verbeelding te onderkennen.    
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 Ik doe dat wel, zij het niet exhaustief en enkel toegespitst op Giorgio Agambens getuigenistheorie, in : Marc 

De Kesel, “A Small, Additional, Added-On Life Speaking - Remarks on the Vitalism in Giorgio Agamben's 

Critical Theory”, te verschijnen in: *** 
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* zie boek van Sjef Laenen, p. 170/1: daar wordt een En Sof vergeleken met een huis vol 

kamers. Na de tsimtsum kunnen die kamers worden gevuld, maar de En Sof zelf heeft zich 

teruggetrokken in “één bepaalde kamer”. Je kunt dit vergelijken met de witte kamer.  


