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1 Vooraf
Vandaag

• 10:00-10.53: Inleiding

• 10.53-11.08: Pauze

• 11.08-12.45 KZ (97 min.)

• 12.45-13.00: nabespreking

2 Representatie van Shoah
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Beeld en verbeelding

• “De shoah (holocaust) is niet af te beelden”

• KZ en Shoah

V Stephen Spielberg: Schindler’s List

V Hotel Modern: Kamp

V Claude Lanzmann: Shoah (Simon Srebnik)

Beelden in de werkelijkheid

• We nemen de beelden van de werkelijkheid dik waar.

• Verhouden ons ertoe.

– Sommige beelden achtervolgen ons: trauma’s.

• De droombeelden van de overlevenden zijn gemaakt door de Nazi’s

Lanzmann

2. “En blijkt Schindler’s List een vervorming van het totaalbeeld, van de historische waar-
heid te vertonen? Ja, in de mate waarin in de film iedereen met iedereen communiceert.
De joden communiceren aan een stuk door met de Duitsers.” (werkelijkheid)

4. “[. . . ] het probleem van het beeld, van de voorstelling. Niets van wat is gebeurd leek
daar in de verste verte op, ondanks dat alles authentiek aandoet.” (beeld)

5. “Trouwens, ik zie niet in hoe acteurs gestalte zouden kunnen geven aan gedeporteerden
die maanden, jaren van ongeluk, vernedering, ellende achter de rug hadden en crepeerden
van angst.” (acteurs)

Lanzmann

6. “Fictie is een overtreding, ik ben er ten diepste van overtuigd dat er een verbod op uit-
beelding is.” (fictie vs. werkelijkheid)

7. “Als ik een bestaande film had gevonden - een geheime film want filmen was streng
verboden - gedraaid door een SS’er, die laat zien hoe 3000 joden, mannen, vrouwen, kin-
deren, gezamenlijk sterven, stikken, in een gaskamer of crematorium, dan zou ik hem niet
alleen niet hebben getoond, ik zou hem hebben vernietigd. Ik kan niet zeggen waarom.
Het spreekt vanzelf.” (tegen documentaire)
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Lanzmann

8. “In Shoah zit geen enkel persoonlijk verhaal. De joodse overlevenden in Shoah zijn niet
zomaar overlevenden, maar mensen die zich aan het einde van een keten van uitroeiing
hebben bevonden en directe getuigen waren van de moord op hun volk.” (spreken voor
allen)

9. “Geen van de overlevenden in Shoah zegt ‘ik’. Niemand vertelt een persoonlijk verhaal:
de kapper vertelt niet hoe hij na drie maanden kamp ontsnapt is uit Treblinka, dat interes-
seerde mij niet en dat interesseerde hem niet. Hij zegt ‘wij’, hij spreekt voor de doden,
hij is hun woordvoerder.”

Van ik naar een dik relaas

• Enerzijds zegt Lanzmann steeds dat hij het niet kan uitleggen, “Het spreekt vanzelf.” (hij
pleit subjectiviteit)

• Anderzijds merkt hij op dat de getuigen niet voor zichzelf spreken, maar voor allen

• Subjectiviteit is niet idiosyncratisch, maar gedeeld. (Dikke waarneming).

• Gedeeld met degenen die dezelfde beelden waarnamen: dikke relaties (Margalit).

Claude Lanzmann

• “Schindler’s List is een onmogelijk verhaal.”

– Het dilemma van Schindler’s List (volgens Lanzmann): je kunt niet het verhaal van
een man vertellen zonder het verhaal van alle joden te vertellen. Ook nog een goede
Duitser (en geacteerd).

• De shoah is te werkelijk voor factie.

– Maar hoe voorkomt fictie het om ook documentaire te zijn?

Spielberg’s Shoah Foundation

• Spielberg initieerde ook Shoah Foundation Institute for Visual History and Education

– Ongeregisseerde, ongemonteerde getuigenissen van overlevenden, in de studio.

• Dit veronderstelt een louter epistemologische visie op herinnering als verzameling van
proposities.

– Niet-lijfelijk, strikt cognitief; niet dik!
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(a) (b)

Figuur 1: Libera: “Lego. Concentration Camp”, 1996

Figuur 2: Ram Katzir: “Your Coloring Book”, 1997.

Waarom zou Lanzmann documentaire-beelden vernietigen?

• Wie maakte de beelden?

• Voorgeschiedenis van pogingen:

– 1953 Nuit et Brouillard, 1978 Holocaust televisie serie, 1985 LanzmannsShoah,
1993 Spielbergs Schindler’s List, 1997 Roberto Benigni’s La Vita e Bella.

• Films concurreren met de werkelijkheid van de shoah

• Kunst vermag iets anders:

– Ram Katzir: Je kleurboek: http://www.ramkatzir.com/#/workimages/
your-coloring-book/

– Hotel Modern: Kamp

– Libera: Lego. Concentration Camp, 1996
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3 Historische sensatie
Hoe doen we het dan?

1. Documentaire beelden volstaan niet. Ze zijn te eng (in beide betekenissen).

2. Kunstwerken maken duidelijk hoe wij meewerken met de beelden. (in de verbeelding)

3. Historische sensatie (Johan Huizinga).

– De plaatsen beheren de beelden.

– Vgl. Lanzmann

– Authenticiteit bij Dogma ’95 (Vinterbergs Festen)

– Rex Bloomstein: KZ, 2006.
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