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EssAy 

memoriam voor haar vader die in Auschwitz 
werd omgebracht en een eerbetoon aan Robert 
Antelme en Maurice Blanchot – worstelt de 
Franse filosofe Sarah Kofman ook met dat 
dilemma. Elk verhaal, schrijft ze, ook dat over 
Auschwitz, heeft de onherroepelijke tendens 
om een idylle te worden. Associaties met grote 
Hollywoodproducties zoals de reeks Holocaust 
(1979) en latere films als Spielbergs Schindler’s 
List of La vita è bella liggen voor de hand. Elie 
Wiesel beschimpte ze als soap opera’s die je om 
de verkeerde redenen lieten wenen. Alleen 
echte getuigenissen zouden acceptabel en 
waarachtig zijn. De Franse filosoof en cineast 
Claude Lanzman heeft met zijn documen-
taire Shoa (1985) – een bijna tien uur durende 
opname van getuigenissen van slachtoffers en 
daders, zonder archiefmateriaal – getracht om 
dat principe te respecteren. Primo Levi, wiens 
eigen getuigenissen zoals Is dit een mens en De 
verdronkenen en de geredden tot de canon van de 
Shoa-literatuur behoren, schreef in dat laatste 
werk echter onomwonden: 
 ‘Nogmaals, de ware getuigen zijn niet wij, 
de overlevenden. Dit is een moeilijke gedachte 
waarvan ik me geleidelijk bewust ben gewor-
den, bij het lezen van de memoires van ande-
ren en het herlezen van de mijne, jaren later. 

Wij overlevenden zijn behalve een heel kleine 
ook een niet-representatieve minderheid: we 
zijn diegenen die door misbruik of handig-
heid of geluk het ergste niet hebben gekend. 
Wie dat wel heeft gedaan, wie de Gorgon heeft 
gezien, is niet teruggekomen om te vertellen, 
of is sprakeloos teruggekomen.’ 
 De opeenstapeling van dilemma’s met 
betrekking tot de (on-)voorstelbaarheid, 
en nu dus ook: ‘on-getuigbaarheid’ van de 
Holocaust heeft paradoxaal genoeg een steeds 
grotere stroom aan publicaties of andersoor-
tige vormen van reflectie over dat historische 
trauma losgemaakt. Dat geldt zeker voor 
de laatste decennia, waarin zowel weten-
schappelijke als cultureel-maatschappelijke 
debatten over herinneringscultuur en -poli-
tiek bloeiden als nooit tevoren. Een recente 
bijdrage tot de discussie is een boek van de 
Franse kunsthistoricus en -filosoof Georges 
Didi-Huberman, Images malgré tout (2003), dat 
vooral in Frankrijk de controverse opnieuw 
aanwakkerde. De ‘Images’ uit de titel zijn vier 
foto’s die in augustus 1944 door twee leden 
van het Sonderkommando – Joden die verplicht 
werden om de vergassing en verbranding mee 
te voltrekken – in en rond crematorium v in 
Auschwitz werden genomen terwijl het proces 

van de executie in volle gang was. Ondanks 
het feit dat ze erg onscherp zijn en soms bijna 
niets laten zien, zijn het, zo schrijft Didi-
Huberman, niet weg te werken resten van een 
verschrikkelijke gebeurtenis. Het zijn niet 
zomaar historische documenten noch alleen 
maar ‘iconen van de horror’ die geen relatie 
met een concrete werkelijkheid zouden heb-
ben. Ze doorbreken het beeldenverbod zon-
der in de volle zin te representeren, laat staan 
te verklaren. ‘Laten we ons dus niet op het 
onvoorstelbare beroepen.’ We zijn het, aldus 
de auteur, aan dat onvoorstelbare dat heeft 
plaatsgevonden, verschuldigd om die foto’s 
ook en precies in deze wereld die verzadigd en 
verstikt is door een markt van beelden, aan te 
nemen, te bestuderen en door te geven. Zeker 
nu, want de oorspronkelijke getuigen sterven 
uit. Wat blijft zijn sporen – onder andere in 
taal en beeld – die om een kader vragen; wat 
rest van haast volkomen vernietigde mense-
lijkheid moet precies in dat kwetsbare statuut 
worden gevrijwaard, zowel van de gedachte-
loosheid van het vergeten, als van die van de 
‘idyllische’ representatie. Didi-Huberman 
zegt het niet met zoveel woorden, maar ook 
hij, eminent lezer van beelden, meent allicht 
dat enkel een voortdurend zoekende artistieke 
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