D e getuigenis
als t o e g a n g t o t h e t heden

Onder een getuigenis verstaan we meestal een verklaring die men aflegt over een
persoon ofzaak, met name in een rechtszaak. Deze definitie richt de aandacht in her
bijzonder op de inhoud van de getuigenis: een persoon of zaak. In de juridische context waarin dit begrip vooral functioneert, krijgt de geruigenis de lading van bewijs
of bewijslast omtrent iets dat in de werkelijkheid gebeurd is. Daarnaast wordt het
begrip getuigenis gebruikt in de betekenis van openbaring. Het gaat dan eerder om
de (geloofs)overtuiging,visie of boodschap van de persoon, groepering of partij die
getuigt. In deze betekenis verschaft het afleggen van de getuigenis eerder helderheid
over het subject van de getuigenis dan over her object. In dit essay zal tk laten zien
hoe in holocauststudies voornamelijk uitgegaan is van getuigenis in de eerste zin,
waarin de nadruk ligt op de zaak waarover getuigd wordt. Pas in recente holocauststudies is de persoon die de getuigenis aflegt centraal komen te staan. Ik zal daarenboven aandacht besteden aan de personen of instanties waaraan een getuigenis afgelegd wordt In een rechtszaak of in het geval van een holocaustoverlevende legt een
individu tegenover iemand anders een getuigenis af. Maar een getuigenis kan ookde
vorm hebben van een documentaire, van memoires, of zelfs van een fictionele roman. Dan is er geen sprake meer van een uitwisseling tussen personen, maar russen
een vertelinstantie en een anoniem of abstract publiek. Her is de vraag of deze onpersoonlijke geruigenissituatie dezelfde kenmerken en mogelijkheden heeft als de
persoonlijke getuigenis.
D e onmogelijkheid v a n h e t getuigen

In holocauststudies is de getuigenis een gerespecteerd genre vanwege de historische
mformatie die zij verschaft. De getuigenis wordt gewoonlijk gezien als een van de
meest effectieve middelen om een beeld te schorsen van de verschrikkingen van de
holocanst voor degenen die deze geschiedenis niet zelf hebben meegemaakt. Er valt
natuurlijk af te dingen op de betrouwbaarheid van een getuigenis, omdat zij per defin~nepersoonlijk gekleurd is. Getuigenissen kunnen daarom alleen als historische
bron beschouwd worden, wanneer ze kritisch bekeken worden. Maar daar staat
weer tegenover dat de persoon die de getuigenis aflegt zelf aanwezig geweest is op de
plaats van handeling en gewgr van wat hij ofzij met eigen ogen gezien heefr
Van tijd tor tijd wordt de hoge waardering van de getuigenis als historische bron
ter discussie gesteld. Zo heeft Michael Andr6 Bernstein bedenkingen geun over het
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waarheidsgehalte van getuigenissen en vragen gesteld bij het veronderstelde ongemedieerde karakter van getuigenissen in de eerste persoon. HIJverzet zich tegen het
idee dat taal en gebaar 'transparant worden wanneer de ervaring waarvan getuigd
wordt maar verschrikkelijk genoeg is' (1994.47). HIJbeargumenteert dat er geen enkele reden is om aan te nemen dat getuigenissen vah extreme ervaringen minder gemedieerd zijn dan andere vormen van taal.
De IsraÃ«lischromanschrijver Aharon Appelfeld wantrouwt op vergelijkbare
is. Hij stelt dat
manier herinneringen: datgene waar een getuigenis op
herinneringen het resultaat zijn van momenten van verdringing: 'Zij hebben tot
doel om gebeurtenissen chronologisch te ordenen. Ze hebben niets te maken met
introspecne of met iets dat op introspectie lijkt, maar eerder met het zorgvuldig tot
een geheel weven van externe feiten opdat de diepere waarheid daarmee afgedekt
blijft' (1994,14).Appelfeld doelt met 'diepere waarheid' niet op de meest persoonlijke of intieme ervaring, maar eerder op datgene wat ervaring onmogelijk gemaakt
heeft. In de woorden van Geoffrey Hartman gaat her om 'het gevoel dat overlevenden hebben van het ontbreken van een identiteit, van een spookachtig zelf dat door
jaren van lijden beschadigd is, waardoor beetje bij beetje het gevoel van mens-zijn
uitgewist is' (1996, 1~5). Volgens Appelfeld is het op de eerste plaats de overlevende
van de holocaust zelf, die als een ontkenning van z'n ervaringen zich de stem heeft
aangemeten van iemand die herinnert. Maar die herinneringen bestaan uit rationalisering op rationalisering, zodat de meest innerlijke ervaring nooit onthuld zal worden. Appelfeld beweert overigens niet dat de ervaring van de holocaust niet te representeren of vertellen vak. Deze verschrikkelijke ervaring kan niet met de middelen
die historici gebruiken verteld worden, maar wel met die van de kunstenaar of de literator.
Geoffrey Hartman heeft echter overtuigend laren zien dat Appelfeld een veel te
beperkt begrip heeft van de functie en het doel van getuigenissen.Appelfeld beperkt
de functie van de getuigenis tot het verschaffen van historische informatie. Maar de
getuigenis doet veel meer dan dat. Getuigenissen verschaffen niet alleen een product
(historische informatie), maar vormen ook een proces. Dat proces is volgens Hartman 'humaniserend en transactief' (1996, 155; zie ook 1995). De getuigenis redt de
overlevende met zijn of haar eigen verleden en naam van de verschrikkelijke plek
waar zijn of haar naam en idennteit zijn afgenomen. Hartman ziet getuigenissen als
absoluut noodzakelijk, niet zozeer vanwege de kennis die erdoor verkregen wordt,
maar omdat tijdens het proces van getuigen en in het contact met de luisteraar, de
stem en de subjectiviteit van degene die de getuigenis aflegt opnieuw wordt opgebouwd. In de woorden van de psychoanalyticus Dori Laub: 'De overlevenden moesten met alleen overleven om hun verhaal te kunnen vertellen, maar ze moesten ook
hun verhaal vertellen om te kunnen overleven' (1992, SI). Laub beschrijft een getuigenis als een ransactief proces tussen degene die vertelt en de luisteraar tot wie de
getuigenis gericht wordt. De luisteraar, de getuige van de getuigenis, heeft aldus niet
alleen een passieve maar ook een construcueve rol. De luisteraar is noodzakelijk als
een soort dubbelganger of spiegel van de positie van 'getuige-zijn', een positie die tijdens de holocaust voor de overlevende onmogelijk was en die tijdens getuigenissen
alsnog teruggevorderd en opgebouwd moet worden.

L u b verklaart de onmogelijkheid van het getuige-zijn van de holocaust op het
moment dat deze zich afspeelde als volgt:
H e t was niet alleen de realiteit van de simane en het tekort aan meelevendheid van de
omstanders en de rest van de wereld die een verklaring bieden voor het feit dat de gebeurten~ssenzich afspeelden zonder dar er iemand getuige van was de omstandigheid
wils zodanig dat men (de gevangenen van de kampen) zich m degebeurtenis bevond, waardoor het ondenkbaar was dat er zoieis als een getuige van kon bestaan, dat wil zeggen,
m a n d die buiten het totalitaire en dehumamserende dwangsysteem kon gaan staan
waatbmnen de gebeurtenissen zich afspeelden, om aldus een onafhankelijkreferennekader te verschaffen waardoor de gebeurtenissen geobserveerd konden worden' (19923,
81, cursivering in oorspronkelijke tekst)
De onmogelijkheid o m een getuigenis af re leggen van de essentie van de holocaust
komt voort uit het gemis van een onafhankelijk referentiekader waarbinnen de holocaust gesitueerd en begrepen kon worden. De onmogelijkheid van het getuigen
duidt daarom op het ontbreken van 'de menselijke cognitieve capaciteit o m de totaJireit van war zich werkelijk afspeelde waar te nemen en te verwerken' (199za, 85).
Dn gemis verklaart ook waarom de getuigenissen van holocaustoverlevenden fundamenteel verschillen van de getuigenissen van hen die van 'normale' gebeurtenissen
getuigen. D e overlevende van de holocaust legt geen getuigenis afvanuit een positie
waarin hij of zij ergens getuige van was, maar vanuit de noodzaak o m er alsnog geruige van re worden. In dit proces speelt degene rot wie d e getuigenis is gericht een
cruciale rol. Laub formuleert deze rol als volgt:
'Tor op zekere hoogte neemt de interviewer/luisteraar detaakop zich om de getuigenis af
te leggen, een verantwoordelijkheid waarvan de verteller eerst her gevoel had deze alleen
re dragen, en juist daardoor er niet in slaagde dar te doen. Pas in de ontmoeting tussen
overlevende en luisteraar wordt het mogelijk om de handeling van getuige-zijn opnieuw
te ontwikkelen' (19922, 85).
Totdat de mogelijkheid zich voordoet o m een getuigenis af re leggen aan een luisteraar, bevindt de overlevende/verteller zich alleen 'in de gebeurtenis'. Er is in de cultuur geen referentiekader in rennen waarvan hij de geleefde gebeurtenissen voor
anderen begrijpelijk of betekenisvol kan maken. Dit alleen-zij11 komr ren einde
wanneer het ontbrekende referentiekader ingevuld wordt door een luisteraar wiens
hi~draee
, " eruit bestaat in het heden een referentiekader voor het verleden aan te dragen. Een nieuw referentiekader wordt opgebouwd wanneer de verteller fragmenten
van ervarine" met een luisteraar. interviewer of ~svchoanaivticusdeelt. D e adressaar
van de getuigenis heeft in dit proces een belangrijke rol en verantwoordelijkheid.
Zoals Laiih stelt, is hier sprakevan een paradoxale opdracht, omdat
L

,

...

'( ) de luisteraar met opdringerig of dirigerend moet zijn, maar ookduidelijk aanwezig,

actiefen leidend. Want een trauma keen altijd m de vormvan onsamenhangende fragmenten terug in de herinnering van de overlevende, de luisreraar moet deze trauma-
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fragmenten zowel op hemzelfals op degene die de getuigems aflegt laten uitwerken'
( 1 9 9 h 71)
Zonder een luisteraar kan dit proces niet slagen:
Een getuigenis is het verzoekvan de verteller om gehoord te worden, want alleen wanneer de overlevende weet dat hij gehoord wordt, zal hij stoppen zichzelf te horen- en
naar zichzelf te luisteren Dus wanneer de stroom van fragmenten hapert, moet de luisteraar hem weer op gang brengen en aanzetten tot vnje expressie Wanneer de stroom van
traumafragmenten daarentegen versnelt en re intens ofwanordelijk dreigt te worden,
moet hq deze beteugelen en moduleren En hu moet in zqn kqken en luisteren niet sn!
blijven staan bij traumafragmenten als zodanig, opdat bredere cirkels van reflectieaangeroerd worden' ( I ~ Q Z 71)
~,
In deze gedeelde verantwoordelijkheid van adressant en adressaat worden de traumafragmenten omgevormd tot een geschiedenis die aan anderen kan worden verteld.
Het introduceren door de luisteraar van 'bredere cirkels van reflecne', een activiteit
waar de overlevende zelf niet roe in staat is, kan gezien worden als het opbouwen van
een cootexr voor de traumatische gebeurtenis Deze context, die intersubjectief en
cultureel wordt gedeeld, functioneert als een referentiekader dar her trauma geneest.
Lauh merkt op dar de luisteraarlinterviewer tot een holocaustgetuige wordt, nog
voordat de verteller/overlevende dat is. Want de verteller moet haar of zijn positie als
getuige eerst terugwinnen door de getuigenis te verwerken. Dan pas kan de overlevende over her vertelde verhaal reflecteren als over een geexternaliseerde geschiedenis. Piis na de externalisering van de traumatische gebeurtenissen tot een samenhangend vertelbaar verhaal, gaat de overlevende deel uitmaken van de historische
dimensie van de luisteraar. Niet langer geisoleerd in gebeurtenissen die in het verleden plaatsvonden, bevindt hij of zij zich n u in een dialogische situatie in het heden.
Deze positionering in het heden tijdens de getuigenis maakt het mogelijk om terug
re kijken naar het verleden, daarvan te getuigen en aldus dat verleden te temmen
door her eindelijk op afstand te plaatsen. Maar de positionering in het heden maakt
het ook mogelijk om daadwerkelijk een intermenselijke relatie in het heden aan te
gaan. D e intermenselijke situatie van de getuigenis is vanuit dit opzicht niet alleen
een voorwaarde o m verder te leven, maar vanwege het relationele aspect ervan ook
emblematisch voor het leven na de getuigenis.
In het voorafgaande heb ik twee visies op getuigenissen onder de loep genomen. D e
eerste, die getuigenissen vooral als een bron van historische kennis ziet, wordt door
het merendeel van de holocausthistorici aangehangen, rerwi~lhij voor de romanschrijver Appelfeld aanleiding is om de getuigenis als genre te verwerpen. De tweede
visie legt de nadruk op de performatieve werking van de getuigenis, die dan gezien
wordt als een humaniserend transactief proces. Hartman en Laiib zijn recentelijk
pleitbezorgers geweest van deze visie. ZIJwaarderen getuigenissen niet als een product, maar met name als een proces dar de overlevenden in staat stelt hun positie als
getuige van de geschiedenis alsnog op te bouwen Deze twee visies op de functie van

getuigenissen weerspiegelen twee verschillende taalopvattingen, waarin de nadruk
ligt op respectievelijk de referentiÃ©lcapaciteit van taal en de capaciteit van taal om
tijdens de taaldaad subjectiviteit te vormen.
Deze laatste taalopvatting is met name bekend geworden door het werk van de
Franse taalkundige Emile Benveniste (1966; 1971). Voor hem bestaat de essentie van
taal nier uit referentie, maar uit de vormmg van subjectiviteit. Subjectiviteit wordt
door hem niet individualistisch opgevat, maar als een op verschil en contrast gebaseerd relationeel begrip. O m dit cruciale aspect van taal te begrijpen is het fenomeen
van deixis de sleutel: termen zoals de persoonlijk voornaamwoorden 'ik' en 'jij',
waarvan de inhoud bepaald wordt door de specifieke situatie waarin ze gebruikt
worden. Deixis vereist aanwezigheid; deiktische begrippen hebben alleen in het historisch heden en in relatie tot andere mensen betekenis.
Gezien het feit dat er in holocauststudies een morele druk bestaat om de holocaust door middel van historische genres uit te beelden (documentaire, dagboek,
memoires, getuigenis), hebben wetenschappers voornamelijk de referennkle kwaliteiten van getuigenissen, van kunst en literatuur benut. Men heeft nauwelijks oog
gehad voor de performatieve funcue van deze vormen van representatie. Uitzonderingen op deze tendens vormen her werk van Dominick Lacapra, James Young,
Geoffrey Hartman, Dori Laub en Shoshana Felman. In het vervolg van dit essay zal
ik nader stilstaan bij werken van de Franse hedendaagse kunstenaar ChrisrÃ¬aBoltanski, omdat hij daarmee zo nadrukkelijk aandacht vraagt voor dit performatieve,
relationele aspect van taal (zowel verbaal als visueel) in het algemeen en van geiuigenissen in het bijzonder.
Fatische kunst

In het begin van de jaren zeventig, toen Boltanski voor het eerst zijn werk in zowel
groeps- als solotenroonstellingen toonde, verkende hij tevens het voor die tijd nieuwe genre van mailart. Zo zond hij januari 1970 bijvoorbeeld de volgende handgeschreven brief naar een aantal mensen:
'U moet me helpen, u hebt ongcrwijfeId gehoord van de moeilijkheden die ik recentelijk te
verduren gehadheb en van de ernstige crisis waarin ik nu verkeer Ik wil allereerst dat u
weer dat alles war u de laatste tqd over mq gehoord heeft, onwaar is Ik heb altijd geprobeerd om een eerlijk leven te leiden, bovendien denk ik dat u mqn werk kent, U weer ongetwijfdd dar ik me daar geheel aan wijd, maar de situatie is nu niet langer te verdragen en
ik denk nier dat ik in staat zalqn hem nog langer te verduren Daarom vraag ik u, smeek
ik u zelfs, om mij w snelmogel+k te antwoorden Het spijt me ii te moeten lastig vallen,
maar ik moet een ofiindere oplossing vindenvoor dezesituatie' (zie Gumpert 1994,9)
Deze brief laat zien dat Boltanski her genre mailart met uit modieuze overwegingen
gekozen had. HIJnam het genre Ã la lettre en was serieus geinteresseerd in wat een
brief tor een brief maakt. Een brief is namelijk per definitie tot een specifieke pers
gericht, of deze nu echt bestaat dan wel fictioneel is, en het is deze persoon die
de brief een kader verschaft.

mm 7 2

K R V 7~2

Boltanski's brief maakt het leggen van een contact met een adressaar tot de inhoud van de brief. Zijn brief heeft geen andere inhoud dan zijn poging om contact
t e leggen. We komen immers helemaal niets te weten van de problemen die hij zou
hebben. In de brief suggereert Boltanski dat hij ergensvan beschuldigd wordt, maar
het blijft onduidelijk waar de beschuldiging uit bestaat. Het effect is hoe dan ook
sterk kafkaesk
In zijn artikel 'Linguistics and poetics' (1960) heeft de Russische taalkundige
Roman Jakobson een model voorgesteld waarin hij zes verschillende taalfuncties onderscheidt. Dit model helpt mij de aard van Boltanski's brief beter te begrijpen. In
principe worden in iedere taaldaad alle zes de functies uitgevoerd, maat gewoonlijk
krijgt &n functie de overhand. Wanneer taal gebruikt wordt om de houding of
stemming van de spreker tot uitdrukking te brengen, is de emoneve of expressieve
functie dominant. Wanneer taal gebruikt wordt o m de ontvanger van de taaldaad
tot een bepaalde manier van handelen aan te zetten (bijvoorbeeld door middel van
een imperatief), dan is de conatieve functie dominant. Wanneer met taal over de betekenis of code van taalgebruik gesproken wordt, overheerst de metalzngnak functie.
De referentiele functie is dominant wanneer taal gebruikt wordt om over de objectwereld te spreken. Wanneer de boodschap als zodanig op de voorgrond staat, neemt
depoetische functie de overhand. Tot slot, wanneer taal
wordt om de materCle of fysieke condities van communicatie - het contact leggen te garanderen of
tot stand re brengen, dan overheerst defatzsche tÃ¼ncne
Gezien het feit dar Boltanski helemaal niets meedeelt over de aard van z i p problemen, de inhoud van de beschuldigingen of het soort verhalen en roddels die over
hem verspreid zijn, is zijn brief slechts functioneel in zoverre deze een contact probeert te leggen met een adtessaar. We kunnen dus stellen dat de fatische functie de
overhand gekregen heeft over de andere vijf communicatieve functies. Inderdaad,
deze functie is tot enige inhoud van de brief geworden. De vraag is vervolgens wat
de inzet is van Boltanski's gebruik van de brief o m contact te leggen als doel op zich.
Lynn Gumpert heeft gesuggereerd dat zijn brieven een therapeutisch middel zijn
om afstand te scheppen tussen hemzelf en de depressieve, emotionele toestand
waarin hij verkeerde:

-

'Door de brief met de hand teschrijven en meerdere keren mei de hand ie kopieren, had
h ~een
j middel gevonden afstand te nemen van de zeer geladen inhoud. Nog belangrijker
is dat hij zo een middel gevonden had om de lezers ervan, ofze wilden of niet, bij zijn leven en zijn kunst re betrekken' (1994.10).
Hoewel de betrokkenheid van de lezer, de conatieve functie, inderdaad een belangrijk aspect uitmaakt van Boltanski's brief, geloof ik niet dat het de kunstenaar erom
te doen is om de le7ers te betrekken bij z@ leven en z p kunst. Wanneer dat zijn bedoeling was geweest, zou hij wel meer informatie daarover verstrekt hebben - informatie die n u op provocerende wijze ontbreekt, Bokanskis eigen commentaar o p
zijn mailart in een interview uit 1975verschilt dan ook betekenisvol van Gumperts
interpretatie:

I k kreeg vqf reacties, war helemaal met slecht was, vijf mensen die me wilden helpen
Maar ik maakte dit werkomdat ik werkelijk heel depressiefwas Wanneer ik geen kunstenaar geweest ?OU zijn, zou ik waarschijnlijk slechts {Ã© briefgeschreven hebben en
vervolgens uit het raam gesprongen zijn Maar omdat ik nu eenmaal schilder ben, schreef
ik er zestig, dar wil zeggen, dezelfde brief zestigmaal en ik zei tegen me zelf "War een
goed werk en wat een uitstekende reflectie over de relatie tussen kunst en leven!"'(1975,
147-48)

Het is opmerkelijk dat Boltanski door gebruik van het woord 'maar' in de tweede
zin, een tegenstelling creiert tussen zijn depressie en het feit dat vijf mensen bereid
waren hem te helpen. Het is alsof hij daarmee zegt dat deze aardige mensen de aard
van zijn depressie verkeerd begrepen hadden, dat ze er vanuit gegaan waren dat die
depressie van psychische aard was, terwijl deze in feite van artistieke aard was. Deze
conclusie wordt onvermijdelijk in het licht van wat hij zichzelf voorhoudt nadat hij
de zestig brieven geschreven had: 'Wat een goed werk en wat een uitstekende reflectie over de relatie tussen kunst en leven!' Hij zegt echter niet dat de brief iets te maken heeft met z p leven o f z t p kunst. Integendeel, de brief bevat of belichaamt een
g e m e n e bespiegeling over de relatie tussen kunst en leven.
Wat Boltanski met zijn mail art overbrengt is zijn overtuiging dat de fatische
functie van brieven een cruciaal aspect vormt van kunst als zodanig. Een kunstwerk
kan dan niet langer gezien worden als een autonoom object dat slechts om z i p esthensche kwaliteiten geapprecieerd wordt Wanneer we de fatische brief als emblematisch zien voor Boltanski's kunstopvatting, kunnen we stellen dat voor hem
kunst in relatie tot de toeschouwer gedefinieerd moet worden.
Boltanski is met deze kunstopvatting een typische exponent van de jaren zesug
en zevering. In deze periode distantieerden veel kunstenaars zich van de hermetische
autonome traditie die kunst presenteerde als objecten voor interpretatie of contemplarie. In plaats daarvan organiseerden ze happenings en performances: kunstwerken die de toeschouwer in de tqd en in een specifieke ruimte moest ondergaan. De
ervaring van de kijker was in de voorgaande traditie iets dar weliswaar door het werk
veroorzaakt werd, maar er zich buiten afspeelde. In het werk van de nieuwe kunstenaars was de ervaring van de kijker daarentegen een wezenlijk aspect van het werk
zelf: zij maakte er onderdeel van uit. Om zo'n visie op het kunstwerk over te brengen maakten kunstenaars als Robert Morris en Serra werken die onmogelijk in Ã©Ã
oogopslag overzien konden worden. De kijker moest door her werk of erom heen
lopen om her te zien. De ervaring van de kijker die zich in de tijd afspeelt wordt aldus onderdeel van her werk. Het werk kan niet los van deze ervaring ervan begrepen
worden (zie Krauss 1977).
Maar Boltanski's kunst is niet alleen onderdeel van de jaren zestig en zeventig; zij
kan ook in de context van holocaustkunst begrepen worden. Gezien de centrale rol
die de adressaai van de getuigenis in de context van holocaustrepresentarie de laatste
tijd is gaan spelen, is her van groot belang om langer stil re staan bij de rol die de relarie met de kijker m Boltanski's werk speelr. In zijn essay 'Reading the wound'
(1996) beargumenteert Hartman dat de taaldaad van iemand aanspreken een fundamenteel robl leem is voor holocaustoverlevenden en een fundamentele thematiek
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in holocaustliteratuur en -kunst. Volgens hem is het automatisme waarmee
mensen zich tot anderen richten vernietigd; overlevenden moeren daarom een
nieuw 'systeem' opbouwen, waarbinnen het aanspreken van de ander opnieuw kan
plaatsvinden.
Hartman bespreekt het werk van de dichter Paul Celan als een voorbeeld van holocaustliteratuur waarin het aanspreken van een andere persoon gethematiseerd
wordtals een zeer moeilijke, maar tegelijkertijd noodzakelijke daad. In de volgende
regels uit Celans prozarekst 'Gesprek in de bergen' (1960) doet een jood een beroep
op een andere jood. Zijn woorden bestaan uit niets anders dan een fatisch aanspreken: 'Hoor je me, hoor me, jij, ik ben het, ik, die je hoort, die je denkt dar je hoort,
ik en de ander (...)'. Deze woorden doen sterk denken aan de brief die Bolranski o p
11 januari 1970 schreef. In beide gevallen zijn we van niets anders getuige dan de
wanhopige poging o m conract te maken.
In een toespraak getiteld DeMeridiaan, uitgesproken toen hij in 1960 in Darmstadt de Georg BÃ¹chner-prij ontving, sneed Celan hetzelfde thema van het aanhoudend aanroepen aan. Dichtkunst, zegt hij, heeft vandaag de dag een sterke neiging
tot stilte; maar deze neiging heeft niets re maken met het onrbreken van een adequaat vocabulaire, of her spaak lopen van de syntaxis of een overmatig gebruik van
de ellips. Integendeel, het is niet de taal als een product van spreken die problemacisch geworden is, maar het spreken als taaldaad:
H e t gedicht houdt voer bi) stuk, indien u me een andere extreme formulering toestaat
zou ik willen zeggen, her gedicht houdt voet b ~stuk
j in z'n eigen marge. Opdat het zich
handhaaft, roept het voortdurend en trekt het zichzelf terug van een 'al-nier-meer' in een
'nog-steeds-hier'. Hei 'nog-steeds-hier' kan slechts spreken berekenen. Niet taal als zodanig, maar gehoor geven en- niet alleen verbaal - met iets corresponderen' (1961)
Celan zegt dat de dichtkunst zich reruggetrokken heeft binnen z'n eigen randvoorwaarden. Het is nier langer mogelijk om in je eigen stem re geloven en in de taal die
met die stem geproduceerd wordt. H e t gedicht neigt rot stdte omdat haar voorwaarden van bestaan in gevaar zijn. Is er nog wel iemand die luistert, die gehoor geeft?
Door te zeggen dar het gedicht vandaag de dag 'nog-steeds-hier' is, lijkt Celan te
zeggen dat een gedicht niet langer een autonoom werk is, maar de geindividuahseerde taal van een specifieke peisoon die probeert re communiceren. Deze taal komt
van een sprekende persoon die in contact probeert te komen met een gespreksgenoot:
'Dit 'nog-steeds-hier' van het gedicht kan alleen in het werkvan dichters aangetroffen
worden die spreken vanuit een gezichtspunt dat uit hun eigen besraan, hun eigen fysieke
natuur, bestaat. Dit laat het gedicht des te beier tor z'n recht komen als de taal van eÃ©
persoon dievorm geworden is en die in essentie tot een aanwezigheid m het heden geworden is' (1961).
De behoefte aan antwoord, aan gehoor krijgen en correspondentie in de meest letterlijke zin, maakt het gedicht vandaag de dag rot een aanhoudend aanroepen van

een luisteraar. Her gedicht is op zoek naar een ontmoeting met een lezer of luisteraar:

.

'Het gedicht is alleen Het is alleen en op weg. De auteur blijft bij het gedicht. Het gedicht richt zich op een ander, heeft dezeander nodig, heeft een tegenpool nodig. Het
zoekt deze op, spreekt deze aan Voor het gedicht is alles en iedereen een figuur rot wie
her gencht is' (1961).
O m beter te begrijpen wat Celans thematiek van aanhoudend aanroepen in 'Gesprek in de bergen' te maken heeft met de historisch specifieke crisis van de holocaust, introduceert Harrman Blanchot~visie op holocaustliteraciiur (1985,GS). Blanchot vraagt zich af of de verhalen die hij vÃ³Ãde holocaust geschreven heeft nu LIIE
de tijd zip. Hij concludeert echter dat vandaag de dag alle verhalen uit de tijd zijn,
of 7e nu voor of na Auschwitz geschreven zijn. In andere woorden, verhalen vertellen is als zodanig gedateerd want het getuigt van 'de glorievan de verteller die duidelijk spreek< Vandaag de dag is 70'11 verteller volstrekt ongeloofwaardig geworden.
Na de catastrofe van de holocaust zou de verteller zijn wellust om te spreken, zijn solipsistische plezier in zijn eigen overdaad, verloren hebben. Het spreken is daardoor
aan de wortel aangetast, niet vanwege een technische onmogelijkheid om te vertele n wat er gebeurd is, maar omdat iets uit onze stem verdwenen is: de onschuld of
blijdschap van her spreken.
De drang om te spreken is wel gebleven, maar de hoop op daadwerkelijk contact
lijkt vervlogen. Zowel in Celans werk als in BolianskÃ¬mailart is spreken daarom
tot een eindeloze monoloog geworden, omdat alle pogingen om contact te kri~gen
met een luisteraar op niets uitlopen. Vanwege dit falen bestaan hun teksten uit niets
mders dan de behoefte om re 'corresponderen' en gehoor te krijgen.
R e p r e s e n t a t i e als g e t u i g e n i s

Bol~~~nski's
kunst verkent de perforrnarieve aspecten van getuigen. In het voorafgaande ging het echter uitsluitend om persoonlijke getuigenissen: die waarin een
holocaustoverlevende tegenover een luisteraar getuigt van zijn of haar ervaringen.
Maar historische genres zoals documentaires worden ook als getuigenissen beschouwd. Net als de getuigenissen van overlevenden verschaffen holocaustdocumentaires een beeld van deze historische catastrofe. Daarom worden zulke repreenraties ook als getuigenissen gezien. Voorwaarde is dat zulke representaties een
reahscisch, objectief beeld van her verleden geven. Terwijl bij persoonlijke getuigenissen de subjectieve kleuring de getuigenis juist extra kracht en authenticiteit verschiift, wordt zo'n kleuring bij de onpersoonlijke getuigenissituatie van een documentaire eerder als negatief beschouwd. Een persoonlijke visie zou het objectieve
beeld van her verleden in de weg staan. Historische genres als documentaires kunnen om mee redenen als getuigenissen in een onpersoonlijke situatie gezien worden.
Allereerst IS de authenticiteit (de persoonlijke stem ofvisie) geen voorwaarde meer
voor de objectiviteit of aannemelijkheid van een getuigenis. Bij een persoonlijke getuigenis rot een concrete luisteraar is dit wel her geval. O p de tweede plaats is het
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publiek waartoe het onpersoonlijke getuigenis-genrezich ncht abstract of anoniem.
De getuigenis van een individuele overlevende tegenover een luisteraar bleek ook
een performatieve functie te hebben: de getuigenis herstelt de subjectiviteit van de
overlevende in bet contact met een luisteraar. Ook in getuigenis-documentaires valt
een performatieve werking -ce onderscheiden. Opnieuw bevat Boltanski's kunst
daarover een reflectie.
Aan het eind van de jaren zestig maakte hij een serie korte films in kleur die implicanes hebben voor realistische holucaustdocumentaires. Het was de bedoelmg
dat deze films zonder aankondiging of uitleg in commercikle films ingelast zouden
worden. De filmpjes waren stuk voor snik extreem gewelddadig, maar tegelijkertijd
nadrukkelijk ge'nsceneerd en gemaakt door een amateur, die de technische aspecten van bet filmen nauwelijks beheerste. Boltanski gebruikte voor de films door hem
zelf gemaakte levensgrote poppen en gemaskerde acteurs. EÃ©van de films was getiteld Jout re domje me souviens (Al wat ik me ervan herinner) en duurde slechts 18 seconden. Hij leek de gewelddadige moord op een vrouw te laten zien. In de woorden
van Boltanski: 'Men krijgt de indruk dat een man een vrouw vermoordt door haar
met een stok te slaan, maar het gaat zo snel dat het bijna lijkt alsof men het niet gezien had'. Een andere zeer korte film, L'hommequi tousse (De man die hoest) laat een
zittende figuur in een kleine kamer zien die onafgebroken een stroom bloed ophoest. Boltanski's intentie om deze korte films in commerciele films in te lassen is
nooit gerealiseerd Ze zijn echter op meerdere filmfestivalsgetoond, waar de intense,
gewelddadigescÃ¨neveel aandacht kregen.
In het licht van holocaustrepresenratie en holocaustgetuigenissen zijn twee aspecten van deze films opmerkelijk. Zowel qua inhoud als qua structuur verbeelden
deze filmpjes exemplarische traumatische gebeurtenissen. Wanneer we de geintendeerde, maar nooit gerealiseerde structurele context van deze filmpjes erbij betrekken - onderbrekingen in commercikle films dan wordt het traumatische karakter
ervan op nog een andere manier benadrukt.
O m dat duidelijk te maken zal ik eerst kort moeten aangeven wat ik onder 'trauma' versta. Een trauma verschilt fundamenteel van herinneringen. Een trauma ontstaat wanneer een gebeurtenis niet verwerkt kan worden. Verwerking kan niet
plaatsvinden wanneer de symbolische orde geen referentiekader kan verschaffen
waarbinnen de gebeurtenis betekenis kan krijgen. Wanneer een gebeurtenis nier begrepen kan worden in termen van door de cultuur overgedragen referentiekaders,
kan de gebeurtenis niet ervaren en later herinnerd worden. Wanneer een gebeurtenis gevat kan worden in een referentiekader, schept dat afstand tot de gebeurtenis:
deze verliest aan onmiddellijkheid. Wanneer zo'n referentiekader ontbreekt, kan dat
slechts leiden tot een herhaling van de gebeurtenis die als net zo direct en onmiddellqk wordt ervaren als de eerste keer dat hij plaatshad. Deze herhaling van de gebeurtenis heeft niets met herinnering te maken, want de mogelijkheid om iets te herinneren impliceert al afstand tor de gebeurtenis die herinnerd wordt. Herinnering
impliceert dat het contact met de gebeurtenis niet langer direct is maar bemiddeld
wordt door een referentiekader waarbinnen de gebeurtenis begrepen en verwerkt is.
Het is precies het ontbreken van een betekenisvol referentiekader dat in de filmpjes van Boltanski opgevoerd en zichtbaar gemaakt wordt. Ingevoegd in bestaande

-

films verschijnen de gewelddadige scÃ¨nevolstrekt onverwacht. De kijker wordt geconfronteetd met gebeunenissen die niets te maken hebben met de context waarin
ze zich voordoen. Ze maken in de meest letterhjke zin no sense, maar hun werkelijkheid is tegelijkertijd onontkoombaar. Afstand ertoe is onmogelijk.
Maar er valt nog meer over te zeggen. Het gebrek aan afstand bestaat ook tussen
de kijker en het getoonde geweld. Zonder precies te zien wat er zich afspeelt in de
;ruwelijke scÃ¨nesis de kijker voor Ã©Ã
moment totaal verloren in de brutaliteit van
de beelden. De filmpjes gaan zo snel voorbij dat ze de kijkers ongemakkelijk en min
of meer geterroriseerd achterlaten. De kijker wordt zeer direct betrokken bij de getoonde scÃ¨nes Boltanski dwingt een onmiddellijk engagement tussen kijker en
slachtoffer van de gebeurtenis af, voordat de kijker ook maar in staat is er afstand tot
re nemen. Afstand in termen van sadistisch plezier, esthetische ervaring of radicaliten van avant-garde film is onmogelijk, omdat de filmpjes te kort zijn om goed re
zien. Zo'n afstand is immers pas mogelijk, nadat men op wat voor manier dan ook
de aard van het getoonde begrepen heeft. Men kan stellen dat de manier waarop de
kijker in deze situatie gemanipuleerd wordt, net zo gewelddadig is als de gefilmde
gebeurtenissen.
Deze gewelddadig afgedwongen betrokkenheid van de kijker kan wederom begrepen worden als een fatisch appÃ¨op de kijker Net als Boltanski's mazlart, brengen de filmpjes, diebijna te kon zijn om ergens over te kunnen gaan, een direct en
nrens contact tussen kijker en werk rot stand. De filmpjes doen dat waar ze over
gaan- ze proberen in het heden een contact af te dwingen met de kijker die geen enkele gelegenheid krijgt om afstand van ze te behouden. Daarom gaan de filmpjes
niet alleen over traumatische gebeurtenissen, maar vormen ze een gebeurtenis die
zelf traumatisch is.
Men kan zich echter afvragen of Boltanski's filmische ~rauma-performancesniet
potentieel gevaarlijk zijn Wanneer ze niet alleen qua inhoud, maar ook qua structuur op exemplarische wijze trauma opvoeren, zouden ze een traumatisch effect op
de kijker kunnen hebben. Het is precies deze belangnjke vraag die Geoffrey Hartman aangesneden heeft in de discussie over holocaustrepresenratie. Deze vraag leidt
tot een radicaal nieuwe dimensie in de kwestie rond de representeerbaarheid van de
holocaust.
In zijn essay 'Puhlic memory and ns discontenti worstelr Hartman met her probleem hoe de aandacht van her publiek gericht moer worden op traumatische ervaringen van oorlog, de holocaust of andere extreme schendingen van de mensenrechten. Hij is bang dat op d n moment de betrokkenheid bij en herinnering aan zulke
geschiedenissen overweldigd wordt door de effici'ntie van de moderne media, door
hun ongekende realisme en reikwijdte. De hedendaagse kijker lijdt aan een infotmarieziekre Deze wordt veroorzaakt door de snelheid en hoeveelheid van zaken die
ons beroeren. De informatieziekte wordr verder aangewakkerd door machinerieen
die bergen informatie over ons uitstorten. Het individu kan niet langer alle informatie die op hem afkomt verwerken. De publieke opinie en de persoonlijke ervaring
komen aldus steeds verder uit elkaar te liggen. De media doen op ons voortdurend
een moreel beroep, waaraan we onmogelijk meer kunnen voldoen.
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'Doordat verschrikkelijke gebeurtenissen aan Ã©Ã
stuk door getoond worden, beginnen
e op onomstotelijke gegevens te I~jken,op natuurlijke in plaats van door mensen veroorzaakte Catastrofes' (1994,261.

Het effect o p de kijker is uiteindelijk dat ze gevoelloos worden of, in de termen van
Roben Lifton, gaan lijden aan 'psychische afstomping' (1991).
In zijn essay 'Holocaust, tesamony art, and trauma' kent Hartman nog sterkere
effecten toe aan de overdaad van beelden in de moderne media en aan her realisme
daarvan. Hij verschuift de discussie over de grenzen van her representeren van extreme gebeurtenissen van een technische invalshoek (hoe kunnen we middelen vinden
die adequaat het gebeurde uitbeelden?) naar een performatieve invalshoek (wat
brengen deze representaties teweeg'). Wanneer we stilstaan bij de performatieve,
morele betekenis van de formulering van d e grenzen van representatie, worden we
ertoe genoodzaakt om serieus aandacht re besteden aan de macht van vormen van
representatie die mensen 'raken, beinvloeden, beledigen, verwonden' (1996, 152).
Hartman is bezorgd dat bepaalde vormen van holocaustrepresentatie met rot een
genezing van de traumatische geschiedenis van de holocaust aanleiding geven, maar
dar ze op hun beurt traumatiserend zijn:
'Ik ben zeker nier de eerste diezich zorgen maakt om de groeiende dominantie van psychische afstomping door, en fascinatie voor, primaire trauma's. Het zou toch ironisch en
droevigz~jndat al war holocausteducat~eopleven bestaat uit de overdracht op latere gen a n e s van een trauma in een secundaire vorm' (1994,X)
De overdracht van beelden en kennis van de holocaust door middel van de moderne
media heeft volgens Hartman helemaal nier geleid tot een genezing van het primaire
trauma van de overlevenden of tor gevoelens van medeleven bij de kijkers. Integendeel, het heden wordt juist gekenmerkt door wat hij een secundair trauma noemt.
Dar trauma is het gevolg van de representatie van de holocaust, oorlogen en andere
massale schendingen van de mensenrechten met middelen die zelf traumatiserend
$n.
Er blijven natuurlijk wezenlijke verschillen tussen het primaire trauma van holocausroverlevenden en het secundaire tiauma van latere generaties die blootgesteld
zijn geweest aan traumatiserende representaties ervan. Het publiek van holocausrrepresentaties zal bijvoorbeeld nooit deel uitmaken van de gebeurtenis waarvan d e
representaues getuigen. Men kan zich ook afvragen in hoeverre een secundair trauma zich manifesteert als een herhaling van de traumatische gebeurtenis in al z*n directheid en onmiddellijkheid. Maar een pumair en een secundair trauma hebben
met elkaar gemeen dat ze beide her gevolg zijn van de onmogelijkheid om een gebeurtenis, een werkelijke dan wel een representatie ervan, te verwerken.
Secundair traumatiserend zijn representaties die de kijker overstelpen met beelden die onverhuld alles tonen- docudramas, journalistieke reportages en verslagen
die zich ten doel stellen van de 'naakte' waarheid of feiten te getuigen. Het gaar
steeds om de meest realistische representatievormen, die ernaar streven om de historische werkelijkheid 70 volledig en transparant mogelijk onder de aandacht te bren-

gen. Dit betekent echter niet dat Hartman een voorkeur heeft voor nadrukkelijk lireraire of symbolische uitbeeldingen van de holocaust. Ofschoon zulke representaties nooit een secundair trauma zullen veroorzaken, blijven TA] op te grote afstand
van de gebeurtenissen In hun streven naar mysterie ofalgemeenheid, zijn zij te weimg effectief voor het overbruggen van de kloof tussen individuele en maatschappelijke of culturele herinnering. Voor Hanman is het meest belovende genre dat van
de persoonlijke getuigenis van een adressant aan een concrete adtessaat, omdat dit
genre uitgaat van de perfecte balans tussen realisme en terughoudendheid.
Het concept 'secundair trauma' lijkt me buitengewoon goed bruikbaar in alle
discussies over de vraag of we grenzen moeten stellen aan representaties. Is te veel
ongemotiveerd geweld op televisie of in films schadelijk of niet;' Het concept secundair trauma stelt ons in staat om onderscheid te maken tussen representaties van geweld die verklaard en gemotiveerd worden door de narratieve context waarin ze in;ebed zijn en geweldscÃ¨nedie onbegrijpelijk zijn, omdat ze slechts een onverhoeds
schokeffect dienen. Wanneer een aannemelijke, zinvolle narratieve context ontbreekt, kan het moeilijk zijn om een geweldscÃ¨n te verwerken; onvoorspelbare,
wellicht traumatische effecten kunnen dan het gevolg zijn.
Boltanski's filmpjes van gewelddadige, traumatiserende gebeurtenissen kunnen
mogelijkerwijs secundair traumatiserend zijn. Natuurlijk kan men argumenteren
dat hij zich van dit gevaar bewust is, en dat hij her signaleren van dit gevaar juist tot
onderwerp van zijn films gemaakt heeft. Maar dat maakt het probleem van deze
filmpjes niet geringer, want uiteindelijk is het een paradoxaal en hopeloos streven
om bewustwording van het gevaar van traumatische effecten na te streven door gebrink re maken van representatievormen die zelf potentieel (secundair) iraumatiserend zijn. Hoe dan ook, de filmpjes hebben een belangrijk aspect gemeen met zijn
maila~t.I n beide gevallen dwingt Boltanski zijn publiek op een bijna gewelddadige
manier tot een contact met en ervaring van zijn werk. Een esthetische distantie tot
dit werk - alsof het om autonome objecten gaat - wordt door hem onmogelijk gemaakt. De fausche functie heeft de overhand gekregen over de andere commumcatieve functies.
De vr.â€¢ is echter hoe effectief de Fatische functie van zijn mailart en zijn filmpjes vandaag de dag nog IS, Slechts degentil die nietsvermoedend ~ i j nbrieven lezen
of filmpjes bekijken, lopen de kans overweldigd re worden door het appÃ¨ dat op
hen gedaan wordt. Nu Bolranski een beroemd kunstenaar geworden is slaagt zijn
werk er nauwelijks nog i n om in het heden een daadwerkelijk contact met een publiek tot stand re brengen We zien deze werken nu vooral als kunsrobjecten van de
kunstenaar Boltanski, waaidoor we ons er niet meer direct door laten aanspreken.
We lezen geen brief meer, maar een kunstwerk; we zien niet langer de registratievan
een extreem gewelddadige gebeurtenis maar een avant-gaide experiment.
Boltanski's mailart en filmpjes hebben aan performatieve werking ingeboet. Het
schokeffect dat de lezer en de kijker tot een onmiddellijke respons dwong is nu verdwenen. Toch functioneren ze nu nog steeds ais reflecties over de performatieve rol
van getuigenissen. Wanneer iemand tegenover een ander getuigt, bestaat de perfotmatieve werking uit een transactief proces dat de beschadigde subjectiviteit van de
geringe herstelt. In de onpersoonlijke getuigemssituatie van realistische documen-
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taires is d e performatievewerking eerder negatief. D e getuigenis wordt n u niet langer door d e intermenselijke situatie mogelijk gemaakt e n totstandgebracht D e onpersoonlijke getuigenis wordt d e wereld ingestuurd als autonome informatie die
voor zich zelf moet spreken. Maar d e inhoud van dar waarvan getuigd moet worden
kan juist niet v o o r zich zelf spreken'. O m d a t hei gewoonlijk o m gebeurtenissen gaar
die in de meest letterlijke zin ongekendwaren, kunnen deze gebeurtenissen pas i n d e
getuigenis bespreekbaar gemaakt worden. Slechts vormen van representatie die een
actieve e n concrete i n plaats van anonieme o f abstracte plaats inruimen voor zowel
d e geruige als d e luisteraar, lijken daar in te slagen.
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