
Inleiding door Dirk De Schutter op de boekvoorstelling van Auschwitz mon 
amour, Gent, Boekhandel Paard van Troje, 25 november 2012. 
 
 
 
 
Dames en heren, 
 
Wees gewaarschuwd! U neemt het boek van Marc De Kesel niet zonder gevaar 
voor de eigen ziel ter hand. 
Vreemde, haast surreële of onwerkelijke plaatsen worden in deze bladzijden 
bezocht, vreemde, nagenoeg onmenselijke ervaringen worden er beschreven 
en geanalyseerd, vreemde mensen, wezens die nauwelijks tot de menselijke 
soort kunnen worden gerekend, duiken er op. 
 
Er is het koppel vrijers, een Japanse man en een Franse vrouw. Tijdens de 
liefdesdaad halen ze herinneringen op aan de nucleaire catastrofe die in 
augustus 1945 de stad Hiroshima met de grond gelijk maakte. Bij het vrijen 
worden hun begeerlijke lichamen bedekt met een onherkenbaar goedje: is het 
zweet dat uit de poriën van hun hijgende lichamen sijpelt, of is het as dat uit de 
tot paddenstoel vertekende hemel op hun verhitte huid neerslaat? Hij heeft de 
vernietiging van zijn stad overleefd omdat hij als Japans soldaat aan het front 
was, terwijl zijn hele familie in de catastrofe is omgekomen; zij wordt in 
Hiroshima herinnerd aan de Duitse soldaat, met wie ze tijdens het laatste jaar 
van de oorlog de liefde deelde en die op de dag van de bevrijding door het 
verzet werd geëxecuteerd. Erôs/thanatos: de toegang tot de dood, in dit geval 
de horror van de twintigste-eeuwse doodsakkers, dient men te denken naar 
het paradigma van de liefde. De herinnering aan de gruwel van de oorlog in 
Japan en Duitsland is een zaak van erôs. Want erôs bestaat bij gratie van de 
herinnering, erôs geeft zijn waarheid enkel nachträglich, met vertraging, prijs. 
Net zoals de dood verdraagt de liefde niet dat men er ten volle bij aanwezig is. 
 
Er is in Jeruzalem een schrijver, overmand door een huwelijkscrisis en een 
writer’s block. Die schrijver herinnert zich een verhaal van zijn opa, Ansjel 
Wassermann, en diens vriend, Sjimon Zalmanson. Volgens deze laatste was 
humor de enige geschikte manier om God en zijn schepping ondanks alle 
eigenaardigheden en tegenspraken te begrijpen en ze met vreugde te blijven 
dienen. Weet je, vroeg opa Wassermann, waardoor wij verwelkomd werden bij 
de ingang van de gaskamers in Treblinka? De Duitsers hadden uit de synagoge 
van Warschau het voorhangsel van de Heilige Ark meegenomen en er de gang 



naar de gaskamers mee getooid. “Dit is de poort des Heren, de rechtvaardigen 
gaan daardoor naar binnen” stond er op het voorhangsel geschreven. En daar 
begon Sjimon Zalmanson te lachen, en te lachen; hij stierf van het lachen. De 
lach was 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 
volkomen doorgrond heb. Want Hij schiep zijn wereld uit het niets. De wereld 
was woest en leeg. En daarom kon Hij zijn voorbeeld en bouwmaterialen 
slechts uit diezelfde ledigheid halen…” 
Zo overwint de schrijver, in casu David Grossman, zijn schrijversimpasse. Hij 
komt tot het besef dat in het rijk van massamoord en crematoria één devies 
geldt: liefde, een leven van liefde, dit wil zeggen: een leven van humor en 
verbeelding. Wie het tegen de feiten Auschwitz en Treblinka wil opnemen, wie 
in de 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 verbeelden. 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, moet tot op dit niveau van de feiten – tot de 
verbeelding voorbij of voor de feiten – doorstoten. 
 
Er is de Edomiet overdekt met vunzige zweren en stinkende wonden, die van 
op zijn mesthoop niet begrijpend klaagt dat God/Jahweh hem verraden heeft. 
Hij klaagt en klaagt aan: God heeft woordbreuk gepleegd, want ik heb hem 
altijd gediend in woord en daad, ik ben zijn wet nagekomen, en in plaats van 
mij rechtvaardig te behandelen, laat hij mij verkommeren in de meest 
verschrikkelijke omstandigheden. God is niet genereus en genadevol, maar 
integendeel wraakzuchtig en kwaadaardig.  
Deze frontale aanval op het monotheïsme wordt eeuwen later herhaald en 
geherformuleerd in Wenen, waar een sigaren rokende, door seks 
geobsedeerde arts tot de onthutsende conclusie komt dat cultuur weliswaar 
het kostbaarste is wat wij, mensen, bezitten, maar dat alle culturele 
inspanningen niet kunnen verhinderen dat het leven getekend wordt door een 
onverdraaglijk onbehagen. 
 
Er is homo sacer in Rome, er is de Griek Alex die foto’s neemt van de 
werkzaamheden der Sonderkommando’s in Birkenau, er is de Muzelman, die 
de Gorgon heeft aanschouwd en niet is teruggekomen om dat te vertellen, 
omdat zijn dood al lang voor zijn lichamelijke dood was begonnen.  
 



Er is een demon, afkomstig van de hoogvlakte van Engadin, van het meer bij 
Sils Maria. Hij fluistert ons het volgende in de oren: “Een tijd lang wil je in 
Auschwitz, in het woord en de herinnering eraan, kamperen, erin ronddolen, 
de zaken op een rijtje zetten en die aan een publiek duidelijk maken. Maar je 
beseft toch dat je niets anders zult doen dan dit woord en die herinnering op 
een schaamteloze manier uithollen en leeg vreten? Nog terwijl je de namen 
van die ontelbaar vergetenen opsomt, ben je al bezig je aan hun onnoemelijk 
lijden te laven en te voeden. De valse leegte van je eigen naam zul je met hun 
leegte opvullen. Het geschreeuw om het onrecht dat hun is aangedaan dient 
alleen om je zelf te roemen. Wat vind je het toch fijn om te kunnen baden in 
een rechtvaardigheidsgevoel dat schaamteloos aan hun lijken is ontstolen. Geef 
toch toe dat je van dit lijden houdt, al was het maar omdat het in de meest 
letterlijke zin stom is, niet meer in staat je tegen te spreken. Voor wie kom je 
op als je Auschwitz herdenkt? Komt het je niet goed uit dat je dat voor doden 
doet, voor lijken die niet meer kunnen zeggen dat ze om je moralismen niet 
hebben gevraagd? Ach, wat heb je toch gelijk als je schreeuwt dat Auschwitz 
het absolute kwaad is. Maar fungeert het ooit anders dan als een spiegel 
waarin je de absolute goedheid van het eigen schone zieltje meent te 
herkennen?”  
Het is ons, dames en heren, niet toegestaan niet naar deze demon te luisteren. 
Wie de woorden van deze demon veronachtzaamt, collaboreert met de 
succesrijke en winstgevende Holocaust-industrie, en verzeilt uiteindelijk in het 
gezelschap van de 75.000 reservisten aan de poorten van Gaza. Hannah 
Arendt, die op een jammerlijke manier uit dit boek wegblijft, zei ooit met 
betrekking tot de politiek van Golda Meir: “De grootheid van het Joodse volk 
was dat het in God geloofde. En nu gelooft dit volk in zichzelf? Wat voor goeds 
kan dat opleveren?” 
 
Er is, tenslotte, Marc De Kesel. Die een inspirerend en provocerend boek 
geschreven heeft over Alain Resnais en Marguerite Duras, over het chassidisme 
van David Grossman, over de controverse tussen Didi-Hüberman en Wajcman, 
over Job en Freud, over Giorgio Agamben en Elie Wiesel, over het 
onvoorstelbare, onzegbare en ondenkbare dat Auschwitz heet en dat ons altijd 
opnieuw noopt tot een eindeloos, onophoudelijk spreken en denken en 
uitbeelden. Laten we daarom Marc huldigen en feliciteren. 
 
 
Dirk De Schutter 


