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TWEE KEER AUSCHWITZ 
Wat 174517 en 119104 te vertellen hebben  

  
door Frans Holtkamp 

 
 
 

Auschwitz is meer dan een geo-
grafische naam: het staat sym-
bool voor álle vernietigings-
kampen waar miljoenen men-
sen in de Tweede Wereldoorlog 
de dood zijn ingejaagd. Vooral 
joden. Een klein deel heeft ge-
luk gehad en is aan de gaska-
mers ontkomen. ‘Geluk’ is mis-
schien een navrante term. De 
meeste overlevenden staat ná de 
‘bevrijding’ een gebroken le- 
ven te wachten: er is nauwelijks 
aandacht voor hun verhalen, 

herinneringen worden weggestopt, er zijn onbeschrijflijke angsten, nachtmerries 
verstoren de slaap, er is onvermogen om over de verschrikkingen te praten … 
Dat noem ik het tweede Auschwitz.  
Er zijn er ook die hun leven enigszins op orde krijgen met de hulp van psychia-
ters en therapeuten of met het schrijven van boeken. Aan dit laatste zal in 2020, 
vijfenzeventig jaar na dato, zeker aandacht worden besteed. In de eerste maand 
van het jaar wordt dat al zichtbaar: Selma van de Perre (97) vertelt op dinsdag 7 
januari bij ‘De Wereld Draait Door’ over haar ervaringen in Ravensbrück. Het 
publiek is opvallend stil. Ze leest voor uit het boek dat ze geschreven heeft. Een 
citaat: ‘Binnen in mij zit een verschrikkelijk gat, dat nooit zal helen’. In een ar-
tikel over Arnon Grunberg in de Volkskrant van zaterdag 11 januari komt zijn 
moeder Hannelore Grünberg-Klein ter sprake. Als Duits-joods meisje komt zij 
in Theresienstadt en Auschwitz terecht. Zij ziet hoe haar ouders naar de gaska-
mer worden afgevoerd. In haar boek Zolang er nog tranen zijn schrijft ze, dat ze 
zichzelf één dag rouw toestaat om daarna ‘het leven’ weer op te pakken. Ze 
schrijft haar memoires pas eind jaren tachtig. Na haar dood in 2015 geeft Arnon 
het boek uit.  
Talloze overlevenden zullen de pen ter hand nemen om al schrijvende het ‘mon-
ster van de herinnering’ te bedwingen. Maar óók om de boodschap uit te dragen 
‘Dit mag nooit meer gebeuren!’ Een van hen is de psycholoog, psychiater en 
hoogleraar Victor E. Frankl. Zijn boek De zin van het bestaan breng ik hieronder 
in hoofdstuk 1 ter sprake. Primo Levi, een tweede overlevende, wil ik eveneens 
voor het voetlicht brengen, omdat hij in zijn Is dit een mens op een heel andere 
manier over zijn herinneringen aan het vernietigingskamp schrijft. Daar is het 
tweede hoofdstuk aan gewijd. In paragraaf 3 tenslotte kom ik terug bij Frankl, 
omdat zijn boek een tweede deel bevat, dat voor déze tijd uiterst actueel is.  
 
 

De vernietigings-, concentratie- en werkkampen 
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1. Ervaringen in een concentratiekamp 
 

De zin van het bestaan van Victor E. Frankl is een indruk-
wekkend boek. 1 Het bestaat uit twee delen: 1. Ervaringen in 
een concentratiekamp en 2. Beginselen van de logotherapie. 
Veelzeggend: het eerste deel is bijna drie keer zo lang als het 
tweede. 
Ik begin met wat ik als een kerncitaat van het boek be-
schouw. Frankl is net met de trein in Auschwitz aangekomen, 
de ‘aankomstshock’ van zijn reisgenoten heeft hij zoals het 
een psycholoog betaamt uiterst scherp geobserveerd, op bevel 
werpt hij in een barak z’n eigendommen op een deken die 
ss’ers speciaal voor dat doel op de grond hebben uitgespreid, 
staat met zijn lotgenoten te wachten op wat zal volgen – de 
ontsmettingsbarak – terwijl de illusie te zullen overleven nog niet de bodem is inge-
slagen. Over dát moment schrijft Frankl, die tot kampnummer 174517 is gereduceerd, 
op pagina 31: 
 

Ik trachtte een van de oude gevangenen in vertrouwen te nemen. Voorzichtig 
schuifelde ik naar hem toe, wees op de bundel papier in mijn binnenzak en zei: 
‘Kijk, dit is het manuscript van een wetenschappelijk boek. Ik weet dat u zult 
zeggen dat ik dankbaar mag zijn wanneer ik het leven behoud, dat ik echt niet 
meer mag verwachten. Maar ik kan niet anders. Ik moet dit manuscript tot ie-
dere prijs bewaren, het bevat mijn levenswerk. Kunt u dat niet begrijpen?’ 
Ja, hij begon het inderdaad te begrijpen. Langzaam gleed een grijns over zijn 
gezicht, eerst medelijdend, vervolgens geamuseerd, honend, tartend en tenslot-
te bulderde hij mij één woord toe, als antwoord op mijn vraag, één woord, dat 
voortdurend aanwezig was in het vocabulaire van iedere kampbewoner: 
‘Scheisse!’ Op dat ogenblik zag ik eerst de naakte waarheid onder ogen en ik 
deed iets, dat het hoogtepunt vormde van de eerste fase van mijn psycholo-
gische reactie: ik zette een streep door mijn vroegere leven. 

 
In deze laatste zin wordt de intentie van de auteur zichtbaar: hier is een mens aan het 
woord die zijn kampervaringen niet alleen wenst te beschrijven maar ook wetenschap-
pelijk wil analyseren. Dit levert een wonderlijk mengsel op van vertelling, rake psy-
chologische opmerkingen en filosofische overpeinzingen. In Auschwitz of mogelijk al 
tijdens het transport ernaartoe of nog eerder, neemt hij kennelijk het besluit zijn erva-
ringen nauwkeurig te observeren, in algemene termen te beschrijven en te analyseren. 
Hij neemt zich voor dat zo objectief mogelijk te doen, maar beseft tegelijkertijd dat 
dat niet geheel mogelijk is. Dit ‘levensdoel’ helpt hem te overleven. Dat hij zijn ma-
nuscript kwijtraakt deert hem niet: tijdens zijn verblijf in het kamp recapituleert hij 
stukje bij beetje de inhoud van zijn boek in wording, schrijft notities op vodjes papier 
en bewaart dat alles zorgvuldig. 
 
Hij beschrijft zijn ervaringen in chronologische volgorde, te beginnen bij de aankomst 
met de trein in Auschwitz. Hij verdeelt zijn betoog in drie fasen, gemeten naar de 
mentale reacties van de gevangenen op het kampleven: 
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1. de korte periode van de ‘aankomstshock’, 
2. de periode van gewenning aan het kampleven met z’n relatieve onverschilligheid 

en het ‘sterven van een emotionele dood’ en 
3. de periode na de bevrijding uit het kamp. 
 
De tweede periode beslaat de meeste bladzijden. Zo beschrijft hij, dat nadat alle illu-
sies de bodem zijn ingeslagen, zich emoties aandienen als een grimmig gevoel voor 
humor, nieuwsgierigheid, verbazing enzovoort. Maar vooral onverschilligheid en af-
gestompte gevoelens overheersen. Twee citaten op de pagina’s 40 en 41 illustreren dit 
doeltreffend: ‘Met behulp van deze gevoelloosheid trok de gevangene weldra een zeer 
noodzakelijke beschermende muur rond zich op’ en op het moment dat een medege-
vangene een dode naar buiten sleept langs het raam waardoor Frankl naar buiten kijkt 
‘De starre ogen van het zojuist verwijderde lijk staarden mij door het venster aan. 
Twee uur tevoren had ik met die man gesproken. Maar ik at mijn soep, alsof er niets 
aan de hand was’. 
Vanwege de extreem onmenselijke omstandigheden in het kamp tekenen zich al snel 
twee groepen gevangenen af: de optimisten en de pessimisten. De wijze waarop ge-
vangenen met sigaretten omgaan illustreert dit. Kapo’s – dit zijn gevangenen die op 
de overige kampbewoners moeten toezien en die vaak vanwege hun meedogenloos-
heid ‘geschikt’ zijn om namens de ss leiding te geven – genieten het voorrecht te mo-
gen roken. Gevangenen krijgen soms een sigaret, bijvoorbeeld na het verrichten van 
een levensgevaarlijk karwei. Normaal wordt zo’n sigaret geruild tegen voedsel, maar 
… 
 

Als wij een kameraad zijn eigen sigaretten zagen roken, wisten wij dan ook 
dat hij de moed had opgegeven en wie eenmaal de moed had opgegeven her-
vond deze meestal niet. (pagina 24) 

 
Frankl is een overlever. Hij beschikt over ‘aangeboren optimisme’ en blijkt een sterke 
persoonlijkheid. Alsof hij met zijn ‘geest’ kan uittreden om het getormenteerde lijf op 
afstand te managen! De streep die hij onder zijn vroegere leven zet, is niet het enige 
resolute wilsbesluit. Er is er nóg een dat in relatie staat tot de bij velen opkomende 
gedachte aan zelfmoord: ‘Uit persoonlijke overtuiging, waarop ik later nog terug zal 
komen, maakte ik de eerste avond die ik in het kamp doorbracht reeds het vaste voor-
nemen nooit ‘tegen het prikkeldraad op te lopen’’ (pagina 35). Frankl toont zich een 
‘morele reus’: als hij dan tóch sterven moet, dan liever als dokter die tyfuspatiënten 
verzorgt dan als dwangarbeider buiten het kamp. Zelfs als zich een kans voordoet te 
vluchten, kiest hij ervoor bij de zieken in de Krankenbau (KB) te blijven. Want één 
ding kan de mens niet ontnomen worden: ‘de allerlaatste menselijke vrijheid – de 
keuze onder alle omstandigheden zijn eigen houding te bepalen, zijn eigen weg te 
kiezen’ (pagina 88). Het is de kern van zijn verhaal. Én van de psychologische theorie 
die hij later zal uitwerken.  
 
Er zijn meerdere redenen waarom Frankl het concentratiekamp overleeft. Zijn opti-
misme is al genoemd. Zijn plan om een boek te schrijven getuigt van een levensdoel. 
Dat is een extra stimulans om te overleven. Maar ook zijn wetenschappelijk-reflec-
tieve houding zal ertoe bijdragen. En vrienden. Áls je er al een treft! Zo is er een kapo  
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die bij hem regelmatig zijn hart uitstort, Frankl als aandachtige luisteraar nodig heeft 
en hem ‘dus’ helpt te overleven. Hij schrijft op pagina 46: ‘Dat veranderde niet veel 
aan de zaak, maar hij slaagde er niettemin in mij het leven te redden (een van de vele 
malen dat mij het leven zou worden gered!)’. Toeval is zeker niet de minste oorzaak 
van overleven: Frankl heeft het geluk niet één keer een fatale keuze te maken. 
 
Aan het derde deel, de psychologie van de gevangene na zijn bevrijding, wijdt Frankl 
tien bladzijden. Het besluit op 118 mag opmerkelijk worden genoemd: 
 

Voor iedere bevrijde gevangene breekt echter eens de dag aan waarop hij, te-
rugdenkend aan zijn kampervaringen, niet meer begrijpt hoe hij al dat lijden 
ooit heeft kunnen verdragen. Zoals de bevrijdingsdag eindelijk aanbrak, toen 
alles hem voorkwam als een schone droom, zo breekt ook eens de dag aan 
waarop hij zijn kampervaringen slechts beschouwt als een angstdroom. 
… 
Maar de ervaring die de kroon spant van al zijn ervaringen, is het heerlijke ge-
voel dat hij thans, na alles wat hij heeft doorstaan, niets en niemand meer te 
vrezen heeft – behalve zijn God. 

 
Frankl schrijft dit staaltje van optimisme vlak na de Tweede Wereldoorlog. Inmiddels 
weten we beter. Veel ex-gevangenen uit de concentratiekampen, maar ook veel men-
sen die de oorlog anderszins hebben overleefd, lijden aan een concentratiekampsyn-
droom (KZ-syndroom), posttraumatische stressstoornis (PTSS) of gaan anderszins 
gebukt onder hun oorlogsherinneringen. Heeft Frankl dit niet voorzien? Heeft hij er 
niet aan gedacht, omdat hij ‘de hel’ glansrijk heeft doorstaan en te optimistisch is over 
het menselijk vermogen om traumatische ervaringen te verwerken? Heeft hij zijn 
boek – aanvankelijk bestaat dat alleen uit het eerste ‘autobiografische’ deel – na pu-
blicatie niet herzien waardoor de nieuwste inzichten ontbreken in de manier waarop 
getraumatiseerde mensen hun verleden verwerken? Het is toch niet overdreven te 
schrijven, dat een aantal van hen een tweede Auschwitz doormaakt of doorgemaakt 
heeft?  
Op pagina 121 legt hij uit, dat hij op verzoek van lezers een korte paragraaf, gewijd 
aan de logotherapie, toevoegt aan de Amerikaanse editie van het boek. Hij wordt ver-
volgens bestormd met verzoeken om een uitgebreidere verklaring van zijn theorie. In 
latere uitgaven wordt de ‘verklaring van mijn leerstelling geheel herzien en aanzien-
lijk uitgebreid’. Dat is het huidige tweede deel. Daar ga ik zo meteen op in. Maar eerst 
… 
 
2. Is dit een mens 
 
‘Tot mijn geluk ben ik pas in 1944 naar Ausch-
witz gedeporteerd, dat wil zeggen nadat de Duit-
se regering met het oog op de groeiende schaars-
te aan arbeidskrachten besloten had om de ge-
middelde levensduur van de voor liquidatie be-
stemde gevangenen te verlengen, met welk doel 
de levensomstandigheden in het kamp merkbaar verbeterd werden en het moorden op 
particulier initiatief tijdelijk werd stopgezet.’ Zo begint het aangrijpende boek van 
Primo Levi, kampnummer 119104, over Buna-Monowitz bij Auschwitz-Berkenau.  
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Als een klaroenstoot opent deze volzin het bloedstollende relaas van wat hij daar als 
Italiaanse jood voor z’n kiezen heeft gekregen. Het boek is getiteld Se questo è un 
uomo, in het Nederlands Is dit een mens. 2 Levi zet er geen vraagteken achter. Dat 
intrigeert me. ‘Waarom niet?’ zou ik hem willen vragen. 
 
Levi is schrijver. Hij houdt van taal. En zijn geheugen is fabelachtig! Dus stof genoeg 
om over te schrijven. Maar je moet het ook wíllen als je de ‘hel’ net verlaten hebt. Hij 
wil het. Gelukkig! En dát in dubbele zin: voor hem, omdat hij de confrontatie met de 
‘hel’ niet uit de weg gaat en al schrijvende zijn trauma’s verwerkt. Voor de lezer, om-
dat hij zeer gedetailleerd en levendig het ‘leven’ in Buna-Monowitz beschrijft.  
Hij doet dat op de manier van een verslaggever is. Emoties gaan schuil achter nuchte-
re woorden, maar komen in soms weergaloze beelden aan de oppervlakte. De lij-
densweg die ‘werken’ heet verwoordt hij bijvoorbeeld als volgt: ‘Als we wachten gaat 
de tijd vanzelf voorbij zonder dat we er iets voor hoeven te doen, terwijl als we wer-
ken elke minuut traag door ons heen kruipt en met inspanning uitgedreven moet wor-
den. We zijn altijd blij als we moeten wachten met de totale wezenloosheid van spin-
nen in een oud web’.  
Hij maakt zich geen illusies over de kans om te overleven. Iedereen weet wat er ge-
beurt bij een ‘selectie’ van mensen waarvan de kampleiding meent, dat ze niet meer 
kunnen werken. Hij schrijft op pagina 39 en 40: 
 

We gaan allemaal dood, we zijn allemaal vlak bij de dood: als ik tien minuten 
over heb tussen de ochtendbel en het werk, wil ik die anders besteden: me te-
rugtrekken in mezelf, de balans opmaken, naar de lucht kijken eventueel en 
eraan denken dat ik die misschien voor het laatst zie; of al was het alleen maar 
me laten leven, me de luxe van een enkel ogenblik nietsdoen gunnen. 

 
Bovendien is hij een scherpe observator, een mensenkenner, een mensenmens ... Hij 
weet feilloos wie het gaat redden en wie niet. Pregnant komt dat tot uitdrukking in het 
hoofdstuk De verlorenen en de geredden op pagina 90 en volgende. Het is het meest 
beschouwelijke deel van het boek dat eigenlijk één grote vertelling is. 
Levi redt het. Hij, die zichzelf zeker niet als overlever ziet, heeft geluk. Dat verwoordt 
hij in zijn openingszin zoals boven geciteerd, maar ook terloops in zijn verhaal, bij-
voorbeeld als hij over zijn vriendschap met Lorenzo schrijft: 
 

Als het enige zin heeft om naar redenen te zoeken waarom juist mijn leven, 
onder duizenden net zulke levens, de proef heeft kunnen doorstaan, dan geloof 
ik dat ik het aan Lorenzo dank dat ik nu in leven ben; niet zozeer om zijn ma-
teriële hulp als wel omdat hij me, met zijn aanwezigheid en zijn natuurlijke, 
vanzelfsprekende goedheid, voortdurend deed voelen dat er nog een recht-
schapen wereld buiten de onze bestond, iemand en iets die zuiver en echt wa-
ren gebleven, niet verdorven en niet verruwd, vrij van haat en angst; iets dat 
heel moeilijk te omschrijven was, een verre mogelijkheid van betere dingen, 
maar waarvoor het de moeite waard was te blijven leven. (pagina 126 en 127)  

 
Levi is van huis uit chemicus. In die hoedanigheid hebben de Duitsers hem nodig 
voor noodzakelijk chemisch werk en loopt hij zodoende minder kans ‘geselecteerd’ te 
worden. Maar in zijn Voorwoord vermeldt hij, dat hij al in het concentratiekamp het 
plan opvat  een boek te schrijven: ‘De behoefte om de ‘anderen’ ons verhaal te vertel- 
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len,  de ‘anderen’  deelgenoot  te maken,  was  voor ons, vóór de bevrijding en daarna, 
een zo onmiddellijke, heftige impuls geworden dat het met andere elementaire be-
hoeften om de voorrang streed; mijn boek is geschreven om aan die behoefte te vol-
doen, en dus in de eerste plaats als innerlijke bevrijding’. Kortom, Levi stelt zich in 
Buna-Monowitz een levensdoel. Dat houdt hem op de been. Dat heeft hij met Frankl 
gemeen. Hij heeft er nóg iets mee gemeen: het benadrukken van de menselijke waar-
digheid en de noodzaak om die fier overeind te houden. Op pagina 40 verbeeldt hij 
dat als volgt: 
 

… maar dat we één ding over hebben, dat we met al onze krachten moeten 
verdedigen omdat het het laatste is: het vermogen om te weigeren dat alles te 
accepteren. Daarom moeten we, wel degelijk, ons gezicht wassen, zonder zeep 
en met vuil water, en ons afdrogen met onze jas. Daarom moeten we rechtop 
lopen, zonder sloffen, niet uit ontzag voor de Pruisische discipline maar om te 
blijven leven, om niet te beginnen te sterven. 

 
Eenmaal bevrijd uit het concentratiekamp begint Levi in december 1945 zijn boek te 
schrijven. In januari 1947 voltooit hij het. Het wordt in het Duits vertaald in 1961. 
Een schooluitgave van Is dit een mens verschijnt in 1972. Het Voorwoord hiervan 
eindigt Levi aldus: ‘Ik zal me gelukkig prijzen als zal blijken dat al was het maar één 
van mijn nieuwe lezers begrepen heeft hoe gevaarlijk de weg is die bij nationalistisch 
fanatisme en de weigering om redelijk te denken begint’. 
 
Kortom, Levi schrijft anders over zijn kampervaringen dan Frankl, minder ‘weten-
schappelijk’, meer ‘literair’. Maar inhoúdelijk hebben ze veel gemeen: een levensdoel 
helpt je te overleven, je moet je tot het uiterste inspannen om je menselijke waardig-
heid niet te verliezen en je moet een dosis geluk hebben in de vorm van vrienden om 
je heen en keuzes die toevallig goed uitpakken. 
 
 
3. Beginselen van de logotherapie 
 
Terug naar Frankl en de Zin van het bestaan. Het tweede deel van het boek behandelt 
de beginselen van de logotherapie. Frankl noemt zijn theorie ‘logotherapie’, omdat 
het Griekse woord ‘logos’ – dit betekent onder andere ‘woord’, ‘rede’ en ‘logica’, 
maar Frankl pikt vooral ‘betekenis’ of ‘zin’ op – de lading ervan volledig dekt. Vol-
gens de logotherapie is het streven naar ‘zin’ in het leven de meest primaire motiva-
tiekracht waarover de mens beschikt. Frankl is ervan overtuigd, dat deze wil-tot-
betekenis fundamenteler is dan het Freudiaanse principe van de wil-tot-lust of de Ad-
leriaanse wil-tot-macht. ‘Zin’ verzínt de mens niet, benadrukt Frankl, maar ligt ver-
borgen ín het leven zelf en moet ‘ontdekt’ worden (veelzeggend is, dat Frankl nergens 
schrijft dat het leven op zích zinvol is!). De mens vindt ‘zin’ in het leven als hij zich 
er actief toe verhoudt en de confrontatie ermee aangaat. Anders dan de existentialisten 
‘verzint’ de mens niet zichzelf, ontwerpt hij niet zijn eigen ‘essentie’. Alsof dat los 
voorhanden is! Frankl betoogt, dat het ‘ontdekken’ van ‘zin’ in het leven verder reikt 
dan zelfverwerkelijking. Ik moet niet vragen welke betekenis het leven mij te bieden 
heeft, maar erkennen dat het leven míȷ ́ondervraagt. Het leven, het sterkst bij monde 
van een medemens, doet een appel op mij en verwacht ‘antwoord’. Vandaar dat ‘ver-
antwoordelijkheid’ in de logotherapie een kernbegrip is.  
  



Twee keer Auschwitz                                                    7                                                Wat 174517 en 119104 te vertellen hebben                                                                  
                                                                      

 
Liefde neemt bij dat ‘antwoorden’ een belangrijke plaats in: alleen líefde kan door-
dringen tot het innerlijk van een medemens, tot de kern van zijn persoonlijkheid. Dus 
schrijft Frankl: liefde is geen nevenverschijnsel van seksuele driften of een sublime-
ring ervan, maar een éven primair fenomeen als seksualiteit. Het leven is kort, kwets-
baar en eindig, dus noopt het mij er iets van te maken. Lijden hoort erbij. Daar moet 
ik niet van weglopen, maar er zó mee omgaan, dat ik mij er ‘in vrijheid’ mee verhoud 
en er een kans in zie om de hoogste waarde en diepste zin te verwezenlijken.  
 
Kan ik dit alles onderschrijven? Ja en nee. Ja, hij raakt de kern van wat menszijn ten 
diepste is: vrijheid. Niet ‘vrijheid van’ maar ‘vrijheid tot’. Die is inclusief: wie on-
overkomelijk lijden op zich weet te nemen en er zin aan weet te geven is een uiterst 
vrij mens. In de extreme situatie van het concentratiekamp heeft Frankl deze overtui-
ging waargemaakt. Nee, het vergt nogal wat van een mens! De ervaring leert, dat 
slechts weinigen daartoe in staat zijn. Frankl laat dat in het eerste deel van zijn boek 
niet onvermeld.  
De logotherapie gaat uit van een ‘hoog mensbeeld’. Dat beperkt haar toepasbaarheid 
in de psychotherapie. Ze heeft zeker bestaansrecht, maar dan als één van de vele me-
thoden waarmee therapeuten en psychiaters mensen behandelen: cognitieve gedrags-
therapie, mindfulness, acceptatie- en commitmenttherapie, psychoanalyse enzovoort. 
 
Voor mij is er íets in de psychotherapie dat boven haar waarde als behandelmethode 
uitstijgt: haar kritisch potentieel. Ze legt de vinger op de wonde plek van ónze tijd. 
Die is verre van rooskleurig. Nog nooit is zingeving, zeker in de westerse wereld, zó 
in crisis geweest als nu: te grote aandacht voor het ego, het voeden van dikke ikken, 
een griezelige drang tot perfectie, de drift om allerlei verschijnselen te etiketteren en-
zovoort. Nieuwe psychische volksziekten als burn-out en quarterlife crisis dienen zich 
aan. Veel mensen zitten onterecht in de psychiatrie en bezetten plaatsen van mensen 
die er écht in thuishoren. Het verstrekken van psychofarmaca is big business. ‘Soci-
aal’ contact via allerlei digitale media verdringt waar mensen écht behoefte aan heb-
ben: lijfelijke ontmoeting. Mensen vertoeven steeds langer in digitale fantasiebubbles. 
Achter al die gelikte en flitsende façades gaan steeds eenzamere mensen schuil die 
zélfs niet in staat blijken hun eigen lijden op te merken. Het lijkt alsof er een ‘sluier 
van verstrooiing en vergetelheid’ over mensen is neergedaald, alsof men gedrogeerd 
is. 
Damiaan Denys, psychiater in België en hoogleraar te Amsterdam, drukt de tijdgeest 
heel pregnant als volgt uit: 
 

 ... Ik heb het gevoel dat wij in een pre-apocalyptisch tijdperk leven, een soort 
einde van Rome. Alle luxe is er, iedereen is gelukkig én iedereen heeft ik weet 
niet hoeveel leed, iedereen is te dik, we blijven maar eten en drinken en fees-
ten, het milieu gaat om zeep ... De sociale onrust komt langzaam op, er zijn te 
weinig huisartsen, te weinig politie, onvrede in het schoolsysteem ... En we 
feesten maar verder. Mensen beginnen langzaam te beseffen dat dat niet meer 
kan. Maar de bereidheid om iets anders te doen is heel beperkt. Mensen zijn 
wat dat betreft niet anders dan apen. Als je het goed hebt en je zit bij een tros 
bananen, dan moet je nogal discipline hebben om te zeggen: ik schuif die nu 
opzij, ik ga even een week geen bananen eten en dan zijn ze daarna weer lek-
ker. Zo zijn mensen niet.’ 3 
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Nee, zo zijn mensen niet. De kernbegrippen van de logotherapie – vrijheid en verant-
woordelijkheid – zijn aan velen niet besteed. En tóch moet de knop om. We zullen, 
individueel en mondiaal, verantwoordelijkheid moeten nemen voor de wereld en alles 
wat daarin mis is. We zullen het vleugje ‘Auschwitz’ in onze tijd recht in de ogen 
moeten zien, het benoemen en het tenslotte uitbannen. De nood is hoog en de tijd 
dringt! 
 
 
Rijswijk, 
21 januari 2020 
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