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Hans Keilson syntyi Bad Freienwaldessa 12.12.1909 – ja kuoli 31.5.2011 Hilversumissa 

Hollannissa 101 vuoden iässä. Hän opiskeli lääkäriksi ja erikoistu psykiatriaan. Juutalaisena hän 

menetti oikeutensa harjoittaa lääkärin ammattia 1933 ja työskenteli sen jälkeen 

voimistelunopettajana. Keilsonin ensimmäiset novellit kiellettiin niin ikään 1933. Kolme vuotta 

myöhemmin hän katsoi parhaaksi siirtyä maanpakoon naapurimaahan Hollantiin, Bussum-nimiseen 

pikkukaupunkiin, jossa hän sai toimia lääkärinä aina natsimiehitykseen 1940 saakka. Keilsonin 

vanhemmat, jotka muuttivat niin ikään Hollantiin, eivät onnistuneet piileksimään vaan jäiovät sodan 

loppuvaiheessa kiinni ja menehtyivät Auschwitzissa.  

 

Viimeisen kerran Keilson esiintyi julkisuudessa muutama viikko ennen kuolemaansa Eberhad 

Görnerin dokumenttielokuvassa, joka joutui sattumalta meille, kun Saksalaisen kirjaston Gabi 

Schrey-Vasara pyysi minua sen katsomaan, lähinnä siinä mielessä, kannattaisiko siitä järjestää 

kirjastossa keskustelutilaisuus. Görnerin dokumentti Von kommenden Dingen – Walther Rathenau 

in Freienwalde käsittelee vuonna 1922 murhatun juutalaissyntyisen Saksan ulkoministerin Walther 

Rathenaun aikaa Bad Freienwaldessa 1900-luvun alkuvuosina, jolloin Hans Keilson oli tietysti 

vasta pikkupoika. Rathenau oli hankkinut omistukseensa Hohenzollernien aikoinaan rakennuttaman 

tilan, kartanon tai kai tuota kesäresidenssiä pieneksi linnaksikin voi sanoa, Bad Freienwaldista, 

Märkisches Oderlandista, Oder -joen rannalta noin 120 km Berliinistä koilliseen. 

 

Keilson ja hänen saksalainen vaimonsa Gertrud Manz, joka oli huomattava grafologi, saivat 1941 

tyttären. Vaimo oli roomalaiskatolinen ja ”arjalainen”, ja kun hän väitti viranomaisille, että tyttären 

isä oli oikeastaan eräs saksalainen upseeri, perhe sai elää suhteellisen vapaasti. Muutamaan 

otteeseen Keilson kuitenkin joutui piileksimään juutalaisia auttaneiden hollantilaisten ystävien 

luona. Saksassa pariskunta ei ollut saanut avioitua, koska Keilson oli juutalainen. Hän kertoo, 

kuinka hän näytti 1935 silloiselle morsiamelleen Gertrudille Hitlerin käsialaa. Grafologin analyysi 

kuului: tuo mielipuoli aikoo tuhota koko maailman. Keilson sanoi tähän: tuo sinun arviosihan on 

aivan pähkähullu.  

 

Juutalaisten piilottaminen oli sekä Saksassa että sen miehittämissä maissa yksi vastarinnan muoto. 

Anne Frankin päiväkirjat antoivat tälle ilmiölle kasvot, ja erityisesti Hollannissa vainottujen 

piilottaminen oli ehkä kaikkein laajinta. On ymmärrettävää, että juuri tämäntyyppisestä ilmiöstä ei 

ole käytettävissä luotettavia tilastoja, sillä läheskään kaikki eivät halunneet sodan jälkeen hiiskua 

asiasta kenellekään. Tutkimusta juutalaisten auttamisesta kuitenkin on tehty varsin runsaasti. 

Mainitsen tässä vain kaikkein merkittävimmän tutkimuksen, Wolfgang Benzin kaksiosaisen 

”Solidarität und Hilfe für Juden während der NS-Zeit” (1998–1999). Siinä on käsitelty 

auttamistoimintaa lähes kaikissa Saksan miehittämissä maissa, mutta yllättäen kaikkein aukkoisinta 

on Saksaa itseään koskeva tutkimus. Berliinin TU:ssa toimivassa laitoksessa Zentrum für 

Antisemitismusforschung Saksaa koskevaa suurisuuntaista tiedonkeruuta ja tutkimusta tehdään 

parhaillaan, mutta luvalla sanoen – miksi vasta nyt? Keskeistä alkuperäisaineisto on koottu 

laitokseen nimeltä Wiener Library mikrofilmeinä Zeugenberichte deutscher Juden 1933–1945. Kyse 

on valtavasta haastatteluprojektista, jonka alkuperäisaineisto on Tel Avivin yliopistossa Israelissa. 



 

Hans Keilson työskenteli sodan päätyttyä vuosikymmenet psykoanalyytikkona. Gertrudin kuoltua 

hän avioitui 1969 uudelleen 25 vuotta nuoremman Marita Laursenin kanssa, joka elää Bussumissa. 

Keilson keskittyi lääkärintyössään erityisesti holokaustin traumatisoimien juutalaislasten 

auttamiseen. Hänen kirjallinen tuotantonsa jäi varsin suppeaksi. Fischer-kustantamolta 2005 

ilmestyneet kootut teokset mahtuvat kahteen niteeseen. Ensimmäinen sisältää hänen molemmat 

romaaninsa Der Tod des Widersachers ja Komödie in Moll, joka on meillä tänä iltana esillä. 

Edellisen romaaninsa hän aloitti jo 1942, mutta se ilmestyi vasta 1959. ”Komödie in Moll” ilmestyi 

1947. Kumpikin teos on omaelämäkerrallinen ja käsittelee juutalaisten kohtaloita Saksassa ja 

Hollannissa. Ne eivät herättäneet ilmestyessään sen kummempaa huomiota, sillä aika ei ollut vielä 

otollinen. Oikeastaan Keilson joutui kirjailijan aika lailla unohduksiin. Sitten tapahtui jotakin aika 

yllättävää: New Yorkin Timesin johtava kirjallisuusarvostelija Francine Prose ylisti Keilsonin 

teoksia mestarillisiksi ja nosti hänet yhdeksi 1900-luvun merkittävimmistä novelisteista. 

Mainittakoon, että Keilsonin romaanit ilmestyivät englanniksi vasta 2010 The Death of the 

Adversary ja Comedy in a Minor Key.   

Like-kustantamo on julkaissut Keilsonin molemmat romaanit suomennoksina, Vastustajan 

kuoleman 2012, ja Komedia mollissa on aivan uunituore. En ole kirjallisuuskriitikko, mutta jotakin 

sentään rohkenen sanoa Keilsonin teoksista kirjallisuutena. Ensimmäinen havainto on niiden 

pienimuotoisuus, suppeus ja tiiviys. Vaikka aihe on valtava, Keilsonin teksti ja teosten volyymikin 

on pakattu äärimmäisen tiiviiseen, suorastaan minimalistiseen muotoon. Komedia mollissa -

romaanissakin tapahtumat keskittyvät miltei kokonaan neljän seinä sisälle, asuntoon, jossa 

hollantilainen nuori pariskunta Wim ja Marie piilottelevat juutalaista miestä, jota kutsutaan Nicoksi. 

Päähenkilöistä ei tiedetä yhtään enempää, ulkomaailmaa edustaa silloin tällöin kuuluva 

liittoutuneiden pommikoneiden jyly, kun ne lentävät Hollannin yli kohti Saksaa ja takaisin. 

Siivooja, maitomies, postiljooni, kalakauppias, lääkäri, miehen sisar Coba ja lääkäri, perhetuttu 

Jopa ja sairasta Nicoa hoitava lääkäri piipahtavat kirjan sivuilla. Minimalismista on Keilsonin 

käsissä muodostunut valtava tehokeino. Painostava, ahdistava, pelottava tunnelma kietoo lukijan 

mielen tiukkaan otteeseen. Kirjan juoni on kuin parhaassa dekkarissa loppuratkaisua myöten. 

Keilson on omistanut kirjansa hollantilaiselle pariskunnalle Leo ja Suss Reintsmalle, jotka 

piilottelivat häntä Delftissä, eli tältä osin tarina on pitkälti omaelämäkerrallinen. 

 

--- 

Siirrymme nyt kuuntelemaan komediaa mollissa. Näyttelijäopiskelija Ina Aaltojärvi lukee 

valitsemiani otteita Hans Keilsonin romaanista ja minä kommentoin lyhyesti kutakin näytettä 

koettaen asettaa romaanissa kuvatun tapauksen laajempaan kontekstiinsa – siis juutalaisten 

piilottaminen ja siinä esiin tulleet mahdolliset riskit ja seuraamukset. 

 

1. näyte s.10 … 

Mitä kaikkea tuli ottaa huomioon ennen kuin vieras otettiin vastaan. Pääasia: kukaan ei saa 

tietää … 

2. näyte s. 36 … ja 3. näyte s. 42 … 

Miksi me otamme tällaisen riskin; meillä ei ole muutakaan keinoa harjoittaa vastarintaa. 

Kansalaistottelemattomuus. 

3. näyte 4 s. 54 … Elämisen arki ja rutiinit alkavat puuduttaa, mutta sitten kuullaan, että ystävä 

Jop, joka oli toimittanut Nicon Wimille ja Marielle, oli jäänyt kiinni. Kestäisikö hän 

Gestapon ristikuulustelun eikä paljastaisi Nicoa ja heitä? 

4. näyte 5. Siivooja – häneen ei voitu täysin luottaa 

5. näyte 6. s. 70 … Kalakauppias – ongelma oli se, että hän vaikutti kovin uteliaalta ja viipyi 

talossa tarpeettoman pitkään kaloja siivoten ja lörpötellen. Tässä tapauksessa Nico joutui 

piiloutumaan vessaan ja kököttämään siellä kalakauppiaan puuhatessa keittiössä. 



6. näyte 7 s. 77 … Siivooja nousi yllättäen yläkertaan ja yllätti Nicon. Pitäisikö hänen lähteä 

talosta? 

7. näyte 8 s. 100 … Nico kuolee kehkokuumeeseen. Tämä oli tietenkin lähes pahinta mitä voi 

sattua. Vaikka luotettava lääkäri oli saatu potilasta hoitamaan, miten vainajasta voitaisiin 

päästä eroon niin, ettei ulkomaailma (paikallinen poliisi ja saksalaisviranomaiset) saisi 

selville, mistä hän oli ilmestynyt 

8. näyte 9 s. 109–110 … Wim ja lääkäri kantavat ruumiin läheiseen puistoon 

9. näyte 10 s.132 … epätietoisuus ruumiin löytymisestä selkeni, kun maitomies kertoi siitä 

Marielle … mikä lie ollut surkimus, kenties juutalainen 

10. näyte 11 s. 144 – huolimattomuusvirhe, karmea totuus paljastui, kun Wimin sisrar Coba 

kysyi, mitä vainajalla oli ollut yllään. Wimin pyjama, josta he olivat unohtaneet poistaa 

pesulamerkin! 

11. näyte 12 s.146… Wim ja Marie joutuivat itse piiloutumaan ja kokemaan saman kuin Nico 

heidän luonaan 

12. näyte 13 s.155 … ja näyte 14 s. 164 … kalvava epätietoisuus, miten kauan tätä vielä kestää 

13. Loppuratkaisu: näyte s.169 … 

Vertasin romaanin juonta dekkariin, ja sitä se on varsinkin tämän loppuratkaisun osalta. 

Paikallinen poliisi osoittautui varstarintaliikkeen kannattajaksi ja asetti tietenkin oman 

henkensä peliin. Poliisille kiinnijääminen olisi ollut kohtalokasta; tällaisessa tapauksessa se 

olisi johtanut melko varmasti hirttotuomioon. 

 
 


