
buitengewoon schrijnend, omdat ze
Heiner in een onmogelijke situatie
plaatst.Wil hij echt vanLena kun-
nenhouden, dan zal hij zichmoeten
committeren aanhet heden,wat hij
zou beschouwen als een verraad
aande gestorvenen. Enwatmoet
Lena doen?Zehoudt vanHeiner –
hun liefde is zuiver beschreven, vol
details, en niet-sentimenteel van
toon – ook alweet ze dat elke toe-
komstmet hemproblematisch zal
zijn.Maar aan de andere kant:met
de permanente aanwezigheid van
Heiners schaduw, zijn tweeling-
broer, valtmoeilijk te leven. Heiner
voelt haar verdriet, maar kan niet
anders leven dan hij doet.

In een brief aan een vriendmetwie
hij het kampheeft overleefd (een
vriendschap sluitenmet een buiten-
staander lukt hemniet) schrijft
Heiner: ‘Beste vriend,wat bepaalt
ons denken, voelen enhandelen
sterker: het heden of het verleden?
Zijn daar inzichten, artikelen, boe-
ken over bekend of is het een
beslissing die ieder voor zichzelf
moet nemen? Ik heb de indruk
dat jij voor ons verleden een fat-
soenlijk graf hebt gedolven dat je
kunt bezoeken, onderhouden en
weer verlaten. Terwijl ik
gearmdmet een spook rond-
loopwaar ikmensenmee

opde vlucht jaag. Ik vind geen graf
voor dit spook en omeerlijk te zijn,
ikwil het ookniet begraven.’
Heiner kanniet zonder zijn scha-
duw, en juist daaromzal hij altijd
eenzaamblijven.
De doorHeiner herinnerde oor-

logsverschrikkingen zijn krachtig
beschreven, zonder effectbejag, een
moeilijke opgave voor een schrijver,
zo bleek ookweer in 2014, inMartin
Amis’ liefde-in-Auschwitz-boekHet
interessegebied: het is kennelijk
moeilijk om je als schrijver niet te
latenmeeslependoor het groteske
karakter vanAuschwitz. InAmis’
gruwelijke beschrijvingen klinkt
soms eenmerkwaardig genoegen
door; alsof hij boven alles niet afge-
schriktwildeworden, een jongetje
dat schreeuwt ommaar niet bang
gevonden teworden.

Angst die blijft
MonikaHeld is niet bang, zelfs niet
voor angst. Angst is een deel vanhet
levennaAuschwitz. Ze durft gevoel
toe te staan, ze durft twee bange
mensen elkaar te laten liefhebben.
De boektitel is daaromwrang.Angst
is nu juistwatHeiner op de been
heeft gehouden, angst om te sterven,
angst om te vergeten. De angst ver-
dwijnt paswerkelijkwanneer alle
herinneringen aan toen zijn vervlo-
gen,wanneerHeiner sterft.
Nude angst is verdwenen laat ons

zien dat liefhebben, leven, getuigen
en schrijvennaAuschwitz handelin-
gen zijn die niets barbaars in zich
hebben. Ze vertegenwoordigenhet
enige juiste antwoord opAdorno’s
vrees.Het zoupaswerkelijk bar-
baars zijn omnaAuschwitz
ookhet dichten te
laten sterven.
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Angst is een deel van
het leven na Auschwitz.

Monika Held durft
gevoel toe te staan,
ze durft twee bange

mensen elkaar te laten
liefhebben

moveralvolgde
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