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‘O SORRY MENEER, IK WAS U VERGETEN’ 

Over Germaine Tillion, Le Verfügbar aux enfers 

 

Marc De Kesel 

 

 

Overleven, onze ultieme sabotage. 

Germaine Tillion 

 

 

Ze hield het manuscript een halve eeuw in de lade. Niet dat Germaine Tillion de weg naar de 

uitgever niet kende. Haar etnologische studies, over Afrika en in het bijzonder over Marokko, 

hadden haar stevig op de kaart van intellectueel Frankrijk gezet. Ze had ook over de 

concentratiekampen geschreven, en niet enkel vanuit wetenschappelijk oogpunt. Gearresteerd 

als lid van het verzet, zat ze van 1943 tot 1945 gevangen in het vrouwenkamp van 

Ravensbrück, waarover ze al in 1946 een verslag van haar ervaringen liet verschijnen. In 1973 

volgde een heel boek over dat kamp.
1
  Ook de tekst die ze ongepubliceerd liet, ging daarover. 

Meer nog, ze had die tekst in het kamp geschreven. Onaf, dat wel, maar daarom niet minder 

interessant, dat wist ze zelf goed genoeg. In haar ogen was het document echter te zeer 

verbonden met de functie die het had binnen de prikkeldraad van het kamp en was het 

bovendien in zodanig zwarte humor gedrenkt dat ze het na de oorlog ongeschikt vond om het 

aan het grote publiek voor te leggen.  

Het betreft de tekst van een “operette”, of exacter nog: een “operette revue”.
2
 Daarin 

wordt het publiek, met alle lichtzinnigheid het genre eigen, onderhouden over een “nieuwe 

zoölogische soort”, “pas in het vierde decennium van de twintigste eeuw” ontstaan: de 

“Verfügbar”, de “beschikbare”.
3
 Dit is meteen ook de titel van het stuk: “Le Verfügbar aux 

enfers”, een persiflage op Offenbachs Orphée aux enfers, dat op zich dan weer een parodie is 

op Glücks Orpheus und Euridice. De tekst verscheen pas in 2005 en werd een eerste keer 

opgevoerd in 2007, in het Parijse Théâtre Chatelet. Een tekst en een voorstelling over ‘het 
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erge’, dat in elk geval, maar het ergst is het misschien wel het feit dat het erge er met 

gespeelde vrolijkheid vooral wordt genegeerd. Frivole humor als ultieme vorm van verzet 

tegen het erge. 

 “Le Verfügbar”, “de beschikbare”. De term is niet door de SS gesmeed, het is Tillions 

eigen uitvinding of, wellicht exacter, die van de groep van Franse verzetstrijdsters rond haar 

in het kamp. De Verfübar is de gevangene die de arbeid ontglipt, ziekte voorhoudt of andere 

sluipwegen verzint (om, zoals Tillion, een operette te schrijven bijvoorbeeld), maar juist 

daarom vaak extra in het vizier komt en op die manier onder rechtstreekse ‘beschikking’ komt 

van de SS of de blokoverste. Een gevangene die ondanks alles ‘beschikbaar’ wil blijven voor 

het verzet, maar op die manier des te harder het risico loopt enkel nog ‘beschikbaar’ te zijn 

van de beul die haar dan des te gerichter misbruikt, vernedert of foltert.  

Uitgerekend die meest weerbare en tegelijk meest kwetsbare gevangene wordt het hele 

stuk lang in de glamour van spel, zang en dans aan het geamuseerd publiek voorgesteld, en 

wel als een nieuw ontdekte mensensoort. De grote zoölogen uit de traditie, de antieke Plinius 

noch de moderne “Buffon en Fabre” wisten niet van het bestaan van de soort af, zo zingt 

geëxalteerd “le naturaliste”, de presentator van de “conférence”.
4
 Daarvoor is de soort nu 

eenmaal te jong. Zij is de vrucht van het “samengaan van een mannelijke gestapiste [Franse 

verbastering van Gestapo] en een vrouwelijk verzet”, zo krijgt het publiek te horen. Waarna le 

naturaliste de embrionale ontwikkeling van een dergelijk wezen schetst, van zijn eerste 

“unicellaire” fase (haar arrestatie, deportatie en eenzame opsluiting), over de multicellaire 

periode (in groep opgesloten in een doorgangskamp), waarin “het dier zowaar enige tekenen 

van vreugde vertoont”, tot de eigenlijke geboorte tijdens het eerste appel in het kamp waar het 

individu arriveert. Het koor, dat zich p de voorgrond dringt als een ware protagonist, zoals bij 

de oudste Griekse tragedies, heft hierna een lied aan en prijst de Verfübar om haar niet 

aflatende moed. Zelfs “post mortem” pleegt zij nog verzet, zo luidt de laatste strofe, want uit 

de botten van haar lijk laat zich bedroevend weinig zeep fabriceren.
5
  

De exemplaren van die soort mogen dan veel weg hebben van “buikpotigen” 

(“gastéropodes”, letterlijk: zij die op hun [lege] maag lopen), zij zijn in elk geval superieur 

aan de weekdieren, aldus nog de presentator.  Maar, zo voegt hij ironisch aan toe, waar de 
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buikpotige tweeslachtig is, is de Verfügbar enkel vrouw, en dan nog slechts heel af en toe, 

want meestal is zij “rien du tout”.
6
 Waarop het koor eens te meer muzikaal reageert:  

 

Dat sexappeal van ons  

Had o zo’n goede faam …  

Die batterij is heden 

Geheel en al plat gegaan.     

[Solo] 

Mijn ampul heeft het begeven 

Mijn vuursteen, die is bot  

[In koor]   

 Doe open toch die poorten 

 Voor ons o lieve God.
7
 

 

En zo gaat het stuk maar door: een gekscheren in de ware zin het woord over een gruwel in de 

al even weinig overdrachtelijke zin.  

 Germaine Tillion was niet van plan die “operette” ooit te publiceren. Ze had haar ook 

niet met die bedoeling geschreven. Zelfs al wist ze maar al te goed dat het stuk nooit in het 

kamp zou worden opgevoerd, toch schreef ze het voor dat kamp, voor haar medegevangenen. 

Het stuk is clandestien geschreven voor een publiek dat het al even clandestien zou zien. 

‘Clandestien’, niet in de zin van verborgen, maar in de zin van denkbeeldig: imaginair, in 

gedachten. Het kwam erop aan dat de gevangen de scènes en de liederen in hun hoofd gingen 

prenten en op die manier hun enthousiasme voor het verzet warm zouden houden. Het 

manuscript is in een helder handschrift neergeschreven, en dit is vast geen toeval.   

Na de bevrijding, zo moet Tillion hebben aangevoeld, heeft dat hele stuk geen zin 

meer om de eenvoudige reden dat het publiek voor wie het expliciet is geschreven niet langer 

bestaat. Eenmaal de context van verzet er niet meer is, verliest de operette haar bestaansreden. 

Dan wordt ze ‘kunst’ of ‘getuigenis’. Op zich zinvol, dat wel, maar daarvoor is die operette 

niet bedoeld. Nog in een interview uit 2004 waar ze terugkijkt op haar werk als etnologe en 

waar haar kampervaringen uitgebreid ter sprake komen, rept ze met geen woord over het 

manuscript dat ze daar schreef. Kort na dit interview moet ze toch van gedacht zijn veranderd. 

Vijftig jaar na datum is die “operette” alleen nog een document, een getuigenis (bijvoorbeeld 
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van hoeveel de gevangen in de kampen wel wisten over het lot dat hen te wachten stond)
8
, en 

dan kon een publicatie voor Tillion wel. Alleen was het nu een brok ‘kampcultuur’ of zo je 

wil ‘kunst’ geworden. En zelfs als ook de vrouwen in Ravensbrück het als een kunstwerk 

zagen, had dit voor hen in elk geval een totaal andere kleur. Hen herinnerde het aan de cultuur 

die ze hadden moeten achterlaten en waar ze bij momenten als gek naar hunkerden. Ons 

herinnert het aan het afgrijselijke en aan de manier waarop mensen dit overleefd hebben.  

 

Om te overleven grepen Tillion en de haren naar ironie en scherts. Oog in oog met het 

afgrijselijk ‘erge’, lieten ze niet na het met ‘etnologische’ precisie te bestuderen en 

notuleerden ze het in een rapport waarin die wetenschappelijke afstandelijkheid nog werd 

aangescherpt door sarcastische humor. Wetenschappelijke attitude en humor gaan hier 

wonderwel samen. Voor Tillion zijn het beide strategieën om het denken scherp te houden, en 

daar komt het in situaties als deze op aan. Daar ervaart men aan den lijve wat Cicero, 

Montaigne en zovele anderen met de nodige bravoure hebben gezegd: dat denken een kwestie 

is van “leren sterven”. In het reeds vermelde gesprek uit 2004 maakt de interviewer 

uitdrukkelijk die suggestie. Zij aarzelt geen moment om die te beamen. Meer nog, het roept 

bij haar een merkwaardige herinnering uit haar tijd bij het verzet op: 

 

Ik was in mijn cel, in de Parijse gevangenis La Santé, vóór mijn deportatie. Een man 

kwam me vertellen dat hij me zou doodschieten. Ik geloofde hem. En ik verviel in een 

intense staat van denken. Ik begon na te denken over het leven, over de filosofie van 

het leven. En op een gegeven moment haalde ik mijn schouders op. Hij zei me: Je 

haalt je schouders op? Pas toen kwam ik weer tot mezelf en realiseerde me dat hij er 

nog was, en ik zei hem: ‘O sorry meneer, ik was u vergeten’. Dit verbaasde hem 

zozeer dat hij naar adem begon te snakken en dan … begon te schreeuwen en wegliep. 

Het feit dat ik vergeten was dat hij er was, deed hem woedend weggaan. ‘O sorry 

meneer, ik was u vergeten’.
9
     

 

Tillion vertelt dit om haar aversie tegen geweld te illustreren, terwijl ze toch tot de diegenen 

behoort die zich al 1940 als eersten bij het verzet hebben aangesloten. Niet geweld maar 

denken heeft de vijand toen weggejaagd, zo wil ze duidelijk maken. Het komt er niet in de 
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eerste plaats op aan de vijand te vernietigen, maar om een positie tegenover hem te vrijwaren. 

Die positie is op zich al een daad van verzet en meteen ook het eerste doel ervan. En het 

maakt naderhand een relatie met de gewezen vijand mogelijk. Net zoals het belet alle vijanden 

over een en dezelfde kam te scheren. Een van de vrouwen aan wie Tillion op kritieke 

momenten in het kamp haar leven te danken heeft, was een Duitse communiste, zo vermeldt 

ze met nadruk in hetzelfde interview.
10

 Voor het verzet was de vijand dus niet ‘de Duitsers’, 

maar de nazi’s. Een onderscheid die alleen mogelijk is dankzij de afstand van het denken die 

men zelfs tot in het moment van de gruwel overeind houdt. Daarin ligt ook de kracht van 

humor. Dit was het enige doel dat ze met Le Verfügbar aux enfers voor ogen had. De 

doorgedreven ironische toon ervan was allesbehalve cynisch. Het was geen middel om de 

gruwel weg te relativeren. Oog in oog met het erge, vergat men even dat erge, maar om het 

vervolgens met des te grotere nuchterheid in het gelaat te kijken.   
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