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Op deze nevelige novemberdag van het jaar 1940 was het de vierde 
keer dat ik op de pier van New Jersey vrienden uit Europa kon ver-
wachten. En voor de vierde keer viel me daar die lange, magere en 
voorovergebogen gestalte op van een man van ongeveer veertig jaar, 
die onrustig door de ontvangsthal zwierf, heen en weer en zonder 
ophouden, hoewel het lopen hem niet gemakkelijk af kon gaan, want 
zijn linkerbeen was duidelijk mank. Hij was blootshoofds, droeg een 
oude raglan van onmiskenbaar Europese snit, en dat zijn schamele 
kleding zo pijnlijk schoon was en zijn ingevallen gezicht zo zorgvul-
dig geschoren, onderstreepte alleen nog maar het armoedige van zijn 
verschijning. Toch had ik hem geen geld durven bieden of mijn hulp 
of zelfs maar belangstelling. Hoezeer dat ook voor de hand gelegen 
had – bij mijn aankomst in de hal was hij er altijd al en naderhand 
stond hij nog steeds bij de aanlegsteiger, ook als er allang geen pas-
sagiers meer kwamen – ik had het nog nooit over mijn hart kunnen 
krijgen om een gesprek met hem aan te knopen.  
 Deze keer was daar een bijna dwingende gelegenheid toe; mijn 
juist aangekomen vrienden moesten aan allerlei formaliteiten vol-
doen, wat altijd uren duurde, en net toen ik me om wilde keren om 
weg te gaan, kwam hij aarzelend van de aanlegsteiger aanlopen en 
passeerde me.  
 ‘Neemt u me niet kwalijk,’ zei ik. ‘Ik zie u de laatste tijd vaak hier 
bij de pier; wacht u op een bepaald iemand?’  
 Hij deed nog een stap en trok zijn linkerbeen slepend bij, voor hij 
bleef staan en zich omslachtig naar mij toe keerde.  
 ‘Een bepaald iemand?’ vroeg hij peinzend, terwijl hij zijn hoofd 
liet hangen; ik had zelfs het idee dat hij zijn ogen dichtdeed, maar 
toen merkte ik dat zijn rechterooglid lager hing dan zijn linker. ‘Een 
bepaald iemand,’ mompelde hij nog een keer. ‘Nee. Hoezo?’  
 ‘Ik dacht – omdat u altijd alleen weer weggaat.‘  
 ‘Ja,’ knikte hij. ‘Altijd.’ En de zweem van een glimlach ging moei-
zaam en pijnlijk over zijn uitgemergelde gezicht, terwijl hij eraan toe-
voegde: ‘En het zou toch zo makkelijk zijn.’  
 Daarna maakte hij aanstalten om sloffend weer te gaan lopen.  
 ‘Mag ik vragen hoe u dat bedoelt?’ Ik was naast hem gaan staan 
en liep in zijn langzame tempo mee.  
 ‘Zo makkelijk,’ herhaalde hij voor zich uit, alsof hij mijn vraag he-
lemaal niet gehoord had. ‘Er is toch echt genoeg keus. Ik bedoel: om-
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dat u vroeg of ik op een bepaald iemand stond te wachten. Dus op 
één mens, of op twee, of drie?’  
 Hij keek me schuins aan, als om zich ervan te vergewissen dat dat 
de bedoeling van mijn vraag geweest was. Ik knikte.  
 ‘Maar ik wacht op vijfenzeventig,’ vervolgde hij. ‘Vijfenzeventig. 
En er komt niemand. En ik moet iedere keer weer alleen weg.’  
 Het klonk allerminst ongeloofwaardig of vreemd, zoals hij dat zei. 
Het klonk op een angstaanjagende manier vanzelfsprekend.  
 ‘Kan ik u ergens mee helpen?’ vroeg ik (nu dus toch).  
 ‘Helpen?’ Hij legde zijn hoofd in zijn nek en haalde diep adem. 
‘Bent u in concentratiekamp Heidenburg geweest?’  
 ‘Nee,’ antwoordde ik.  
 ‘Kent u iemand die in concentratiekamp Heidenburg geweest is?’  
 ‘Niet dat ik weet.’  
 ‘Dan kunt u me niet helpen.’ En zijn hoofdschudden maakte zo’n 
definitieve indruk, dat ik onwillekeurig bleef staan. Hij merkte dat 
helemaal niet, hij liep verder en door de uitgang naar buiten, nu al 
wat sneller.  
 Met een paar passen had ik hem ingehaald:  
 ‘Ik moet hier over twee uur weer terugzijn. Vindt u het heel verve-
lend, als ik u zolang gezelschap houd?’  
 Hij keek op en zijn gezicht probeerde weer die flauwe glimlach te 
vertonen.  
 ‘Vervelend? Nee,’ zei hij. ‘O nee. Helemaal niet. Nee hoor.’  
 We staken de straat over en ik liep naar een van de vele kleine ca-
fés achter de pier.  
 ‘U wilt het ook graag weten, hè?’ Zijn blik en zijn stem waren 
blanco.  
 ‘Wat dan?’ vroeg ik.  
 ‘Waarom ik voor niets stond te wachten, hè?’ En opeens bleef hij 
staan en zijn hoofd zakte naar voren en zijn stem hoestte: ‘Maar ik 
weet het zelf niet. En toch wil ik het weten. Ik wil het eindelijk we-
ten.’  
 Ik pakte hem behoedzaam bij zijn arm en duwde hem door de 
deur van de kleine bar waarvoor we juist stonden:  
 ‘Als u het moeilijk vindt, of wanneer u het hoe dan ook vervelend 
vindt, dan hoeft u me natuurlijk niets te vertellen. Dan drinken we 
wat en we gaan weer.’  
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 ‘Moeilijk,’ mompelde hij. ‘Vervelend. Wat zijn dat voor belachelij-
ke woorden... Nee, ik vind het niet moeilijk. Het hoort er zelfs bij, dat 
ik alles van tijd tot tijd ophaal. Alles.’  
 Ik was tegenover hem gaan zitten en had de drankjes besteld.  
 ‘Maar ik waarschuw u!’ zei hij plotseling. ‘Het is geen verhaal dat 
je voor je plezier vertelt en voor je plezier aanhoort.’  
 ‘Dat verwachtte ik ook niet.’  
 Hij leek tevreden met mijn antwoord. Hij knikte.  
 ‘Ik zal toch proberen mijn verhaal heel voorzichtig aan u te vertel-
len. En misschien zelfs niet als mijn verhaal, anders wordt het te veel. 
Ik zal u het verhaal van het concentratiekamp Heidenburg vertellen, 
en van mijn verhaal alleen het hoognodige. Net genoeg dat u begrijpt 
dat ik niet krankzinnig ben. Net genoeg.’  
 Ik geef zijn verhaal zo getrouw mogelijk weer en zo ononderbro-
ken als ik hem liet praten. Ik onderbrak hem ook niet als hij stilviel 
en als zijn blik door de schemerige atmosfeer van het kleine café 
dwaalde en naar buiten naar de bewolkte late middag, waardoor 
soms dichtbij op straat de zware vrachtwagens voorbijdreunden en 
verder weg gedempt de misthoorns huilden en de scheepshoorns op 
de grote, grijze zee.  
 
Concentratiekamp Heidenburg lag bij de Nederlandse grens, in die 
lege, afgelegen hoek waar veen- en boslandschap geleidelijk in elkaar 
overgaan en weer stenig worden. Het was een klein, weinig bekend 
kamp, waarvan de bewoners – maximaal vijfhonderd – in het veen 
en de steengroeven tewerkgesteld werden en waarvan verder alleen 
bekend was dat het daar “niet zo erg” was. Misschien vindt u dat 
grotesk klinken: een concentratiekamp dat “niet zo erg” is. Nou, er 
zijn ook in de hel, als je daar eenmaal binnen bent, nog gradaties. En 
in de tijd dat ik gearresteerd werd, zagen ze bijvoorbeeld een “Da-
chauer” tegenover een “Buchenwalder” als een gunsteling van het 
lot, en zeker iemand die naar Heidenburg gestuurd werd mocht zich 
bijna gelukkig prijzen. Zulke vreemde vormen kan het geluk aanne-
men.  
 Misschien was juist die ongepaste en voor een concentratiekamp 
zelfs schandelijke reputatie de oorzaak dat ze SS-Gruppenführer 
Hermann Wagenseil als nieuwe kampcommandant naar Heidenburg 
stuurden. Misschien was zijn overplaatsing naar die afgelegen post 
ook een soort straf. Ik weet het niet en het doet er niet toe. In ieder 



 5 

geval veranderden de toestanden in het kamp met zijn komst direct 
en radicaal.  
 Wagenseil las zelf de dagorder voor met de nieuwe regels in het 
kamp. De werkuren werden verlengd, etenspauzes en slaaptijd wer-
den bekort, de toch al minimale vrijheden werden nog verder be-
perkt en de toch al moeilijk bereikbare voorrechten nog ontoeganke-
lijker gemaakt – er bleef net zoveel over dat een volledige intrekking 
nog als dreigende straf gebruikt kon worden. Er stonden straffen op 
alles, op het allerminste, op dingen die we eerder niet hadden kun-
nen bedenken. Wagenseil bedacht die. Hij had een lange lijst opge-
steld met mogelijke vergrijpen en de bijbehorende straffen en hij las 
die lijst heel aandachtig voor, met zijn hoofd een beetje schuin, alsof 
hij nog tijdens het lezen bedacht of hij niets vergeten was. Hij leek 
niets vergeten te zijn en hij was tevreden.  
 Als we toen goed geluisterd hadden, dan was ons opgevallen dat 
heel dat geraffineerd uitgedachte systeem van straffen geen enkele 
collectieve straf inhield. In alle concentratiekampen en tot dan toe 
ook in Heidenburg was dat iets heel gebruikelijks, dat voor het ver-
grijp van een enkeling de hele groep waartoe hij behoorde moest 
boeten, of voor het vergrijp van één groep het hele kamp. Wagenseil 
zag af van zo’n manier van straffen. Want saamhorigheid in het leed 
is net zo goed saamhorigheid als iedere andere die sterkt en troost, 
en Wagenseil wilde ons zelfs die minste van alle soorten troost, zelfs 
die troostelooste van alle vertroostingen onthouden. Hij demorali-
seerde zelfs ons leed. Hij maakte er iets individueels van. Hij zette 
het apart. Hij verdeelde. Hij was een fijnproever en geen veelvraat. 
Wij zouden dat al gauw nog veel scherper ervaren. Maar we hadden 
het eigenlijk al aan die eerste dagorder en aan die lijst van straffen 
kunnen zien.  
 Als ik “wij” zeg, bedoel ik daarmee nog alle gevangenen, die op 
die eerste dag van Wagenseils regime echt nog een eenheid waren. 
De volgende dag waren ze dat niet meer: door een nieuw bevel van 
Wagenseil waren de joodse gevangenen geselecteerd en die moesten 
naar een speciale “jodenbarak”. Ook daarin zat een speciale boosaar-
digheid, een wrede fijnproeverij: dat hij die maatregel pas de tweede 
dag nam, alsof hij dat pas later en alleen als bijkomende maatregel 
bedacht had. Alleen was het geen aanvulling, maar een begin. En het 
was geen bijkomende maatregel, maar het was voor hem de kern van 
de zaak. Soms denk ik zelfs dat hij eigenlijk alleen maar daarvoor 
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naar Heidenburg gekomen was. Ja, ik mag bidden dat het zo was, 
dat alles wat die satan ons aandeed alleen maar de uitvoering van 
een eerder besluit was waar wij toch niets aan hadden kunnen ver-
anderen. Wij: daarmee bedoel ik van nu af aan alleen nog de joodse 
gevangenen.  
 Wij waren omstreeks die tijd precies tachtig van de in totaal iets 
meer dan vierhonderd. De barak die Wagenseil ons toegewezen had, 
was de slechtste van het kamp, een krappe, donkere, tochtige houten 
keet, waarin nooit meer dan veertig personen ondergebracht waren. 
Dat daar nu opeens het dubbele aantal in moest, leek ons iets onmo-
gelijks. Urenlang probeerden we van alles, steeds wanhopiger, want 
het avondappel, waarop we moesten melden dat de verhuizing ach-
ter de rug was, kwam steeds dichterbij. Eindelijk hadden we, door 
ook het kleinste plekje te benutten, op de twee rommelige planken 
vloeren en de aangestampte grond ertussen precies zestig slaap-
plaatsen samengeperst, mannetje aan mannetje, en ieders lichaams-
lengte werd gebruikt, zodat er vier kleintjes naast elkaar lagen, ter-
wijl een vijfde aan hun voeten kon liggen, maar het hielp niet. Het 
waren er altijd maar zestig, die bij de aangekondigde inspectie als 
“op hun plaats” gemeld konden worden.  
 We besloten een delegatie naar het bureau van de commandant te 
sturen. Niemand kwam op het idee dat de melding “ieder op zijn 
plaats”, die onder de vroegere kampcommandant gebruikelijk was, 
de huidige misschien onverschillig zou laten of ongewenst zou zijn. 
Niemand kwam op het idee dat de nieuwe commandant misschien 
heel anders geaard was dan zijn voorganger. Onze drie afgevaardig-
den begaven zich op weg.  
 Ze kwamen na een paar minuten terug en uit wat ze geleidelijk 
uitbrachten en wat ze er bij latere gelegenheden nog aan toevoegden 
kan ik voor u een vrij nauwkeurig beeld van het gesprek reconstrue-
ren.  
 Het begon zeker niet uitzichtloos: de delegatie werd meteen ont-
vangen en Wagenseil informeerde zonder omhaal naar hun wensen.  
 Als leider en woordvoerder van de delegatie fungeerde de oude 
professor Rosenthal, een waardige heer met wit haar, vroeger een 
van de bekendste chirurgen van Keulen. Hij stond bij de vroegere 
kampleiding heel goed aangeschreven en had in de loop van de tijd 
al bij een paar kleinere gelegenheden met succes voor de gevangenen 
geïntervenieerd. Nu, op Wagenseils vraag naar de “wensen” van de 
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delegatie, stapte hij naar voren, boog eerst, ging daarna zo goed als 
hij kon in de houding staan en verklaarde met zijn rustige, beschei-
den en nooit kruiperige stem dat de joodse gevangenen vanzelfspre-
kend helemaal niets “wensten”, maar een verzoek wilden doen.  
 ‘En dat is?’ vroeg Wagenseil met zijn hoofd een beetje schuin.  
 Ze verzochten meneer de kampcommandant zich ervan te over-
tuigen dat in de hun toegewezen barak onmogelijk tachtig man on-
dergebracht konden worden en ze verzochten hem verder de boven-
tallige twintig in een andere barak onder te brengen.  
 Of dat alles was, vroeg Wagenseil.  
 Ja, alles.  
 Daarop stond Wagenseil op, kwam langzaam achter zijn bureau 
vandaan en bleef voor de drie staan, nog steeds met zijn hoofd een 
beetje schuin. Daarna frommelde hij zwijgend zijn zware leren hon-
denzweep van zijn riem en sloeg elk van de drie twee keer in zijn 
gezicht, over iedere wang een slag, zonder haast, zonder opwinding, 
bijna nadenkend. En bijna nadenkend klonk ook zijn vraag:  
 ‘Vindt u nog steeds dat uw barak te klein is?’  
 Niemand gaf antwoord.  
 ‘Geef antwoord,’ zei Wagenseil zacht.  
 ‘Ja,’ zei de oude professor Rosenthal. Zijn gezicht was bloedrood, 
zo bloedrood dat je nauwelijks de striemen op zijn wangen zag, en 
zelfs in dat kleine woordje “ja” was het beven van zijn stem te horen.  
 Na een kort gebaar van verbazing sloeg Wagenseil hem nog twee 
keer in zijn gezicht en zei toen:  
 ‘Er komt in uw barak nog genoeg plaats. Dat beloof ik u. Ingerukt, 
mars.’  
 Zo luidde het verslag van onze delegatie. En een paar dagen later 
was de oude professor Rosenthal niet meer in leven. Hij had zelf-
moord gepleegd.  
 Ik wil u nu meteen zeggen dat het niet bij deze ene zelfmoord 
bleef. Ik wil u ook zeggen dat het echte zelfmoorden waren en geen 
zogenaamde. Wagenseil zag erop toe dat zijn slachtoffers zelf de 
hand aan zichzelf sloegen. En ik meen te weten dat er achter die do-
delijke pedanterie een overtuiging stak, een waanzinnige overtui-
ging, en een waanzinnig genoegen in hun bewijs... Maar ik wil niet 
op de zaak vooruitlopen.  
 Ik zei al dat een van de bijzondere finesses van Wagenseil inhield 
dat hij ieder solidariteitsgevoel kapotmaakte. Ook dat bereikte hij 
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met de invoering van de jodenbarak, in zekere zin als premie. Eerst 
waren we onder de andere gevangenen verspreid en we werden net 
zo behandeld als zij. Nu vormden we een speciale groep, nu werden 
we anders behandeld, veel en veel slechter werden we behandeld – 
en dan hadden ze engelen moeten zijn, de anderen, engelen en geen 
mensen, als ze niet af en toe blij waren dat ze niet in de jodenbarak 
thuishoorden. En ik kan ze dat niet eens kwalijk nemen. Want ik 
merkte dat Wagenseil met zijn isoleringstechniek ook onder ons der-
gelijke effecten bereikte. Als hij bij ons op het werk verscheen om een 
nieuw slachtoffer te halen, als we op het scherpe commando van de 
opzichter ter plekke verstijfden en in de houding gingen staan, en als 
hij dan met zijn hoofd een beetje schuin langs onze rijen liep en zijn 
waterig blauwe ogen gingen uitdrukkingsloos over de verkrampte 
gezichten, en het was zo stil dat je de zware hondenzweep die aan 
zijn riem hing bij iedere pas tegen de schacht van zijn laars hoorde 
tikken, tap-tap-tap, en hij had dan heel plotseling, met een knikje of 
een kleine handbeweging degene aangewezen die hij wilde hebben, 
dan sloop er toch ook bij ons, in alle ontzetting rondom, in al het 
machteloze tandenknarsen, in al het wanhopige medelijden een lich-
te opluchting, omdat hij het nu was, en dat betekende: niemand an-
ders. Dat betekende: jij en niet ik.  
 De arme professor Rosenthal was dus de eerste wie het over-
kwam, en eerst wisten we helemaal niet wat hem eigenlijk over-
kwam. We kregen een vermoeden, toen hij ’s avonds niet in de barak 
terugkwam en toen we ’s nachts uit het cellenblok zijn kreten van 
pijn hoorden. Maar we wisten het nog steeds niet. Pas toen hij ook de 
volgende dag onzichtbaar bleef en toen we hem ’s nachts opnieuw 
hoorden schreeuwen, en toen de derde dag zijn zelfmoord bekend 
werd gemaakt, pas toen wisten we alles.  
 Nee, dat is helemaal niet waar. “Alles” wisten we zelfs toen niet. 
We verzetten ons nog. We wilden niets anders weten dan dat de ou-
de professor Rosenthal dood was.  
 Ik herinner me die avond heel precies, de eerste avond na de eer-
ste dood. Telkens weer zijn het avonden en nachten waaraan mijn 
onverbiddelijkste herinneringen aan Heidenburg verbonden zijn. 
Deze avond hoort daarbij. Nog krapper dan anders leek de barak, 
nog benauwder, en desondanks tochtiger. En alles wat er gezegd 
werd – vreemd: ik zei daarnet toch dat ik het me “precies” herinner, 
terwijl ik helemaal niet weet wat er daar apart gezegd werd en door 



 9 

wie. Waarschijnlijk waren het dezelfden als anders die aan het 
woord waren. Er waren optimisten onder ons en er waren paniek-
zaaiers, er waren angstigen en rustigen, er waren fantasten van de 
verschrikking en fantasten van de hoop, en soms zeiden ze zulke 
tegengestelde dingen, dat je ging twijfelen of de een wel in dezelfde 
situatie verkeerde als de ander. Maar op die avond vielen alle ver-
schillen weg, ze vervaagden grijs in de schemering, helemaal toen de 
lichten gedoofd waren – bij ons overigens een vol uur vroeger dan in 
de andere barakken, om acht uur kwam de wachtpost al: ‘Jodenba-
rak: licht uit!’ – toen het donker was – ja, dat donker is het dat ik me 
zo precies herinner. Het was een flakkerende, ondichte duisternis, 
alsof die door onze pijnen en angsten verjaagd was, het flakkerde en 
fluisterde heen en weer – probeer u eens voor te stellen hoe het er in 
onze barak uitzag: telkens hadden maar vijftig man afwisselend een 
ligplaats en de anderen hurkten en zaten met opgetrokken knieën en 
met de ruggen tegen elkaar – en daar hurkten en zaten en lagen we 
nu in het donker, zo dicht op elkaar geperst dat we ons nauwelijks 
konden verroeren, maar je had toch het gevoel van een voortdurende 
beweging, onwerkelijk was het en spookachtig, dat in elkaar over-
vloeien van treurnis en ellende en angst, die onbedwingbare en 
machteloze tranen om de dode oude man, dat vermoeden en gissen 
en steeds die angst, die grote angst, en dat armzalige, krampachtige 
zoeken naar iets wat een lichtpuntje leek, en wat kon er in die duis-
ternis al geen licht lijken?  
 En toen verscheen het als een geest, dwaas als een dwaallicht, ik 
weet niet van waar en van wie. Ik weet alleen dat we het allemaal 
zagen, allemaal tegelijk en niemand durfde het te pakken, omdat het 
dan misschien verdween, of misschien omdat het toch te armzalig 
was en omdat we ons ervoor schaamden, voor die schim van hoop, 
van die lijkroof van een troost, maar toen had iemand het al uitge-
sproken, en al een tweede en al een derde:  
 Dat het misschien alleen maar om deze ene ging, de professor, 
omdat hij de delegatie geleid had en omdat hij gesproken had en 
antwoord gegeven, nog antwoord gegeven, toen hij had moeten 
zwijgen; dat “ja”, dat was het waarmee hij de wolf geprikkeld en uit-
gedaagd had; zonder dat “ja” was hij misschien nog in leven ge-
weest, de arme, de lieve, de dode oude man, hij was voor ons gestor-
ven, wij hadden hem de dood ingejaagd, God weet in wat voor een 
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pijnlijke dood; wij hadden hem niet moeten sturen, wij hadden deze 
delegatie niet moeten sturen.  
 Wij hadden deze delegatie niet moeten sturen; ja, dat zei er een en 
anderen zeiden het hem nog na, voor ze beseften wat ze zeiden. Want 
de twee die met de oude man meegegaan waren, zaten toch te mid-
den van ons en hoorden hoe wij het eens werden, niet alleen over de 
dode, maar ook over hen, de levenden, op hún kosten hadden wij ge-
rekend, ja, wij waren bereid om rekening te houden met hun dood, 
ja, wij hadden hen ter dood veroordeeld, en zij zaten erbij en hoor-
den het. Wagenseil kon tevreden zijn. Wat hij aangericht had, liet 
zich niet meer ongedaan maken, nooit meer.  
 Ook niet door het feit dat de volgende niet een van die twee was. 
Dat was een paar dagen later een onschuldige kleine jeneverstoker 
uit Westfalen: Simon, die was aan de beurt, en niemand wist waarom 
juist hij. Niemand wist volgens welk systeem Wagenseil zijn keus 
bepaalde, tenzij hij zich vergiste en Simon met een lid van de delega-
tie verwarde.  
 Pas na Simons dood, pas toen de derde getroffen werd en het 
weer heel iemand anders was, pas toen merkten we dat Wagenseils 
systeem juist in de willekeur en zinloosheid van zijn keus zat, juist in 
de mogelijkheid dat het iedereen kon treffen. Je hoefde geen lid van 
een delegatie geweest te zijn. Je hoefde geen voorschrift overtreden 
te hebben. Je hoefde niet aan iets schuldig te zijn. Het was genoeg dat 
je tot de jodenbarak behoorde.  
 Ondertussen hadden we ook al een idee gekregen van de proce-
dure die Wagenseil met zijn slachtoffers volgde. Een paar van het 
SA-personeel van het kamp hadden de andere gevangenen van alles 
verteld en bedekt te kennen gegeven, en van hen kwam het dan weer 
bij ons. Misschien werd er bij dat haastige en riskante doorvertellen 
veel verkeerd begrepen en veel verdraaid. Maar kwam het dan nog 
op “details” aan? We hoorden toch maar hoogstens de helft, namelijk 
wat de helpers van Wagenseil achteraf kwijt wilden. Hoe het toe-
ging, als Wagenseil alleen zich met zijn slachtoffers bezighield, hoor-
den we niet. Maar ik denk, nee, ik weet: daar ging het om. Dat was de 
reden dat de zelfmoord hun nog een verlossing en een genade leek. 
Dat was de reden dat de oude professor Rosenthal het gif had inge-
nomen dat hij altijd bij zich droeg. Dat was de reden dat Simon zich 
verhangen had. En dat was de reden dat nu ook Vogel, de derde, hen 
gevolgd was, met een schot in zijn slapen, zoals we later hoorden, 
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met een revolverschot, en het was Wagenseils eigen revolver, hij had 
hem na een “afzonderlijk verhoor” in de cel laten liggen; Gruber, zijn 
adjudant, vertelde het kort daarop in de kantine, toen hij weer eens 
bezopen was, toen vertelde de bezopene het aan de bezopene: hoe 
“de chef” de cel uit kwam en bleef staan met zijn hoofd een beetje 
schuin – Gruber zag het van ver en zag ook dat hij zijn revolver niet 
aan zijn riem had – en hoe hij hem na ongeveer een minuut, zonder 
dat hij bij de detonatie ook maar ineengekrompen was, weer de cel in 
zag gaan en er met de revolver weer uitkomen; ja, dat hoorden wij 
dus pas later. Op die dag hoorden we alleen maar dat nu ook Vogel, 
de derde, zelfmoord had gepleegd.  
 Ook de avond na die derde zelfmoord is een van de avonden die 
me bijgebleven zijn als de dag van gisteren, telkens weer gisteren. Op 
die avond verdween onze laatste, zwakke twijfel en we wisten wat 
ons te wachten stond. We wisten wat die belofte aan onze delegatie: 
dat er in de barak “nog genoeg plaats” zou zijn, te betekenen had. 
We wisten dat Wagenseil bezig was de beloofde ruimte te scheppen.  
 We wisten het, maar we begrepen het niet. We begrepen niet dat 
een lot waarop we toch eigenlijk al jaren voorbereid moesten zijn – 
alleen hadden de jaren het gewoon al versluierd – dat dat lot nu zo 
plotseling, zo onverholen en in zo’n brutale naaktheid voor ons zou 
verschijnen. We wisten, onveranderlijk en uitzichtloos wisten we wat 
Wagenseil van plan was. Maar we konden niet begrijpen dat hij het 
werkelijk met ons van plan was, zoals wij daar leefden, altijd nog 
leefden, en zoals we daar zaten en hurkten en lagen, op elkaar ge-
perst, en het maakte helemaal geen verschil dat er nu geen twintig 
boventalligen waren, maar nog maar zeventien, die dag nog maar 
zeventien.  
 Sinds onze terugkeer van het appel had nog niemand in de barak 
een woord gezegd. Sommigen liepen in de krappe vrije ruimte ruste-
loos heen en weer, terwijl de meesten zaten te staren. Niemand ver-
langde naar licht, toen de schemering inviel. De wachtpost die om 
acht uur zijn hoofd naar binnen stak, keek verbaasd op en smeet de 
deur zwijgend dicht. Toen het volkomen donker was, gingen een 
paar van degenen die vandaag aan de beurt waren op hun plaats 
liggen, maar kwamen gauw weer overeind. En nog steeds was er 
geen woord gevallen. Alleen was er soms zwaar, bevend ademhalen 
te horen, zuchten misschien, of misschien huilen.  
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 Toen, ik herinner het me heel precies, kwam er in de ene hoek een 
monotoon gemompel op, hardnekkig boven het zuchten en huilen 
uit: iemand was aan het bidden. Hij heette Joseph Aschkenasy en ik 
zal straks meer over hem moeten vertellen. Hij was een vroom man, 
die Joseph Aschkenasy, hij was de enige die de gebeden voor de do-
den kende, en hij had ook al na de zelfmoorden van Rosenthal en 
Simon gebeden, toen nog zacht en meer voor zichzelf. Maar nu werd 
zijn stem steeds luider, tot die het huilen en zuchten overstemde, en 
tot het huilen en zuchten verstomd was, en er gingen zelfs een paar 
mompelend meebidden, ze baden wat ze kenden en zo goed als ze 
konden, en uit het duister kwam hier en daar een verstikt gesnik, 
misschien dacht er iemand aan de doden die hij verloren had, ik 
weet het niet, het kan zijn en het troostte hem misschien. En daarna 
was het volkomen stil en donker.  
 En plotseling kwam in die stilte en duisternis de vraag die we ons 
allemaal stelden en die er een nu uitgesproken had, nee, niet uitge-
sproken, maar uitgestoten, opgehoest, uitgekermd, de onontkoomba-
re vraag waarvoor je niet doof kon blijven:  
 ‘Wil hij ons dan allemaal vermoorden?’  
 Zijn plaats was dicht bij de mijne; ik hoorde dat Seligmann het 
was, een van de heel angstigen, en zijn vragen gingen altijd over de 
grootste gruwelen, met de bedoeling dat hij tegengesproken werd en 
gerustgesteld. Deze keer sprak niemand hem tegen. Secondenlang 
bleef het stil, verlammend stil. Toen zei Loeb, die naast hem zat, luid 
en toonloos:  
 ‘Ja.’  
 En hij leek zelf te schrikken van dat ja, hij was een bijgelovig man 
en misschien besefte hij dat iemand voor hem met een “ja” zijn 
doodvonnis uitgesproken had, en hij voegde er haastig aan toe:  
 ‘Ja, allemaal. Ze willen ons allemaal vermoorden.’  
 Weer gingen er stille seconden voorbij, voor Gurewitsch, de be-
dachtzame met zijn lage, langzame stem begon:  
 ‘Nee,’ zei hij. ‘Niet allemaal. Twintig maar. Omdat we bezwaar 
gemaakt hebben dat er twintig te veel in de barak zijn. Twintig.’  
 ‘Twintig? Tss. Waarom twintig? Waarom niet vijftien of vijftig? 
Uitgerekend twintig! Tss.’  
 Dat kwam er sissend, in korte, giftige stoten uit, zoals zijn manier 
van spreken was; hij heette Kohn, de “kleine” Kohn, en in de tijd 
voor Wagenseil, in die goede, oude tijd, ging hij door voor de grap-
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penmaker. Maar nu was de kleine Kohn geen grappenmaker meer en 
nu klonk het alleen nog maar kwaad en hatelijk, zoals hij de lucht 
opnieuw tussen zijn tanden perste:  
 ‘Tss. Twintig. Waar haal je je informatie vandaan? Allemaal, zeg ik 
je! Allemaal!’  
 Gurewitsch probeerde, misschien omwille van Seligmann, die 
maar zat te huilen, de zaak een draai te geven:  
 ‘Maar hij kan toch geen tachtig mensen –‘  
 ‘Tachtig?’ onderbrak de kleine Kohn hem. ‘Wie heeft het over 
tachtig? Allemaal! Begrijp je het dan niet? Allemaal, zonder uitzon-
dering! Die in ons kamp, die is echt geen hoge piet. Die doet maar in 
het klein wat de hoge piet daarbuiten doet. Uitroeien willen ze ons. 
Uitroeien.’  
 ‘Echt,’ fluisterde Loeb. ‘Echt. Misschien gaat het in alle andere 
kampen al precies zo als bij ons. Of nog erger. Echt. Misschien –‘ Hij 
zweeg en schudde zijn hoofd en zweeg, en iedereen zweeg. Er was 
immers niets meer te zeggen.  
 Maar na een tijdje sprak er toch nog iemand en dat was de jongste 
in de barak; hij heette Hans Landauer en was misschien vijfentwintig 
jaar, een van die nieuwe generatie sporters en atleten en zo zag hij er 
ook uit: een pezige, lichtblonde jongen met een knap, hard gezicht en 
domme blauwe ogen, en hij was erg trots dat hij tot de beste zwem-
mers van Duitsland behoord had; daardoor zat hij hier ook: omdat 
een concurrent hem verklikt had, vertelde hij steeds weer, als het ter 
sprake kwam, maar ze moesten maar wachten, hij zou ze nog wat 
laten zien, en dat zo ongeveer de enige aanleiding waarbij hij leven-
dig werd of zelfs kwaad. Anders was hij stil en hulpvaardig en praat-
te maar heel zelden, en ook nu moest hij wel lang en zorgvuldig na-
gedacht hebben, voor hij met ontroerende vertraging zijn mening 
gaf:  
 ‘Ja, maar dan moet hij ons maar meteen voor een machinegeweer 
zetten om ons neer te maaien. Dat zou toch beter zijn.’  
 ‘Daarom doet hij dat juist niet,’ siste de kleine Kohn onaangedaan. 
‘Selecteren, hè? Wij creperen zoals hij wil en niet zoals wij willen!’  
 ‘Hou alsjeblieft op,’ fluisterde Loeb en ook anderen vonden dat 
het nu genoeg was en een bevende, hopeloze stem zei: ‘Misschien 
kunnen we gaan slapen.’  
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 Niemand kon slapen, maar het bleef een paar minuten stil, druk-
kend en dreigend stil en ik had er niet van opgekeken, als er plotse-
ling van alle kanten geschreeuw en getier was losgebarsten.  
 En toen was het toch weer Seligmann, zoals al eerder, Seligmann, 
die altijd de grote, gruwelijke vragen stelde om gerustgesteld te 
worden, en zijn overslaande stem klonk schel en huilerig in het don-
ker:  
 ‘Maar waarom, waarom? Wat hebben wij dan gedaan? Waarom 
haten ze ons zo?’  
 Hopelijk begrijpt u me nu niet verkeerd, maar die vraag en die 
uitbarsting van Seligmann waren pijnlijk. En ik weet heel zeker dat 
ik niet de enige was die dat vond. In het zwijgen dat het antwoord 
was leek me tenminste iets afwijzends en onwilligs te liggen.  
 ‘Dat is geen goede vraag, Seligmann.’  
 Aschkenasy zei dat, die Joseph Aschkenasy, die ik al eerder noem-
de. Het klonk als een begrijpende terechtwijzing, alsof het alleen 
maar ging om het stellen van “goede vragen” voor een talmoedisch 
dispuut, en deze vraag, die van Seligmann, was dus geen goede 
vraag.  
 Seligmann leek dat ook te merken:  
 ‘Hoe bedoel je?’ antwoordde hij onzeker, en vervolgde heftiger: 
‘Weet jij het misschien? Als jij het weet, zeg het dan!’ En nu was het 
al weer gekerm: ‘Ik wil weten wat wij gedaan hebben, dat ze ons zo 
haten!’  
 ‘Dat is geen goede vraag,’ herhaalde Aschkenasy met zachte na-
druk. ‘Ze haten ons niet om wat we doen. Ze haten ons om wat we 
zijn.’  
 Dat klonk echt als een afsluiting, en dat was het ook. Seligmann 
slikte, maar hij zei niets meer. En niemand anders die nacht.  
 Ik sloot me van toen af aan nog meer bij Aschkenasy aan. We 
konden daarvoor al goed met elkaar opschieten en in ieder geval was 
ik een van de weinigen die hem serieus namen. Aschkenasy werd in 
de barak namelijk eerder als een zonderling beschouwd. Eigenlijk 
was hij dat ook. Of wat zou u van een man van veertig vinden die op 
de vraag naar zijn beroep niets anders kon antwoorden dan “kandi-
daat-rabbijn”? Ik ben er nooit helemaal achter gekomen waarom hij 
niet echt rabbijn geworden was. Zijn eigen verklaring was: ‘Je bent 
als rabbijn ook maar een kandidaat. Waarom zou ik dus?’ En als je 
op de zogenaamde praktische kant van het leven wees, als je vroeg 



 15 

waar hij dan eigenlijk van geleefd had, maakte hij een onwillige 
handbeweging: ‘Daar heb je het. Alsof het een iets met het ander te 
maken heeft!’ En dan vertelde hij alle mogelijke legendes over onze 
oude leraren en wijzen, die zich om dergelijke dingen niet bekom-
merd hadden en toch leraren waren en wijzen. Hij vergat blijkbaar 
dat we in de twintigste eeuw leefden en dat de regels allemaal niet 
meer zo waren als in de tijd van Hillel. Of wel? Ik bedoel: als het ene 
gold, moest het andere dan ook niet gelden? Kon je zeggen: niet alle 
regels gelden meer, alleen die en die? En wie maakte er dan uit wat 
nu nog gold en wat niet? Of moest juist dat de zin en onze taak zijn: 
dat ieder voor zichzelf en ieder opnieuw de beslissing moest ne-
men... Ach, nu overval ik u met vragen die op zichzelf al zo gewich-
tig zijn dat een leven nauwelijks genoeg is om ze te beantwoorden... 
Maar ik verwacht ook geen antwoord van u. Alleen van mezelf ver-
wachtte ik een antwoord.  
 Die nacht had ik nog een lang gesprek met Aschkenasy, heel zacht 
praatten we om de anderen niet te storen. Als het juist was wat hij 
zei, als ze ons joden werkelijk vervolgden om wat we waren en niet 
om wat we deden, dan was ons lot dus onafwendbaar. Dan was het 
zinloos om erover na te denken, zinloos om iets anders te doen dan 
wachten, wachten tot Wagenseil ons de dood in dreef, allemaal, de 
een na de ander, ieder op zijn tijd, wanneer hij er zin in had, en in de 
volgorde die hem uitkwam.  
 Kunt u zich voorstellen dat er van de diepe, gelovige kalmte waar-
mee Aschkenasy al dat hopeloze naar voren bracht iets geruststel-
lends uitging? Het was het geruststellende dat aanwezig was in alles 
wat onvermijdelijk was, een rustpunt, een troost, een zekerheid die 
ik tot dan toe nog nooit gekend had.  
 En toen gebeurde er iets afschuwelijks.  
 Een paar dagen later, toen Wagenseil weer voor inspectie op ons 
werk in het veen verscheen, en toen hij, gevolgd door twee van zijn 
beulsknechten, weer door onze verstijfde rijen stapte en zijn waterig 
blauwe ogen uitdrukkingsloos over onze gezichten liet gaan, toen ge-
beurde het dat er plotseling iemand naar voren stapte, twee passen 
naar voren uit de rij, en bleef staan. Het was die ontroerende jongen, 
die Hans Landauer, die een paar nachten daarvoor zo moeizaam tot 
de conclusie gekomen was dat een massale executie met een machi-
negeweer toch eigenlijk beter was dan dit hier. Waarschijnlijk had hij 
zijn besluit ook al die nacht genomen. En daar stond hij nu, rechtop, 
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twee passen vóór ons, die nauwelijks durfden op te kijken en te ade-
men.  
 Een van de opzichters maakte een beweging alsof hij zich op Lan-
dauer wilde storten om hem terug te duwen in de rij.  
 ‘Laat maar,’ zei Wagenseil. En tegen Landauer, met een heel klein 
beetje verbazing in zijn stem: ‘Wat moet dat?’  
 ‘Ik meld me vrijwillig,’ antwoordde Landauer.  
 ‘Waarvoor?’  
 ‘Voor... voor het verhoor.’  
 ‘Waarom? Heb je iets op je kerfstok?’  
 Landauer keerde hem zijn onschuldige, dwaze gezicht toe en 
zweeg.  
 ‘Hm,’ zei Wagenseil met opgetrokken wenkbrauwen. ‘Interessant. 
Kom mee.’  
 En daar gingen ze nu, Landauer slank en jongensachtig tussen de 
twee onbehouwen, brede beulsknechten; zijn loop en zijn rug had-
den iets ontroerend eenvoudigs en ik keek ze na tot de tranen mijn 
blik versluierden, tot ik moest slikken om adem te krijgen, omdat 
mijn keel zo dicht zat, en tegelijkertijd, daar was en is immers niets 
aan te doen: tegelijkertijd ergerde ik me over Landauer, zoals je je 
ergert over een domme jongen die door zijn argeloze onhandigheid 
iets wat moeizaam in orde gebracht is kapotgemaakt heeft.  
 Want was dat dan juist niet het geval? Was mijn zekerheid dan 
niet ondermijnd, de zekerheid die Aschkenasy me zo moeizaam in-
geplant had, de rustige, rustgevende overtuiging dat ons lot onaf-
wendbaar was? Want tot dat lot hoorde toch ook de willekeur van de 
volgorde, die daar onder Landauers zinloos-heldhaftige stormloop 
ingestort was, waarin hij ingegrepen had, die hij veranderd had, ja, 
veranderd, op eigen initiatief veranderd; en toen stond alles dus toch 
niet zo onwankelbaar vast als ik gedacht en bijna gehoopt had.  
 Toen ik ’s avonds in de barak met Aschkenasy in gesprek kwam, 
hield ik niets van mijn gedachten voor hem verzwegen.  
 ‘Jij denkt: omdat het een vergeefs offer was?’ vroeg Aschkenasy en 
hij had iets loerends in zijn stem.  
 ‘Daarom ook,’ bevestigde ik, maar ik merkte al dat Aschkenasy 
me niet begreep. En dat was ook zo:  
 ‘Geen offer is vergeefs,’ zei hij.  
 Dat leek me een heel makkelijke afleidingsmanoeuvre en ik liet 
me verleiden tot de vraag wie er met dit offer dan geholpen was.  
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 ‘Jij misschien! Misschien was jij anders de volgende geweest; had 
je dat nog niet bedacht?’  
 ‘Dat had ik bedacht, en dat verandert niets aan de zaak. Omdat we 
allemaal veroordeeld zijn, komt het er niet op aan wie de volgende is 
en wie de daarop volgende. Dat was tenminste mijn geloof en mijn 
houvast. En dat houvast heeft Landauer me afgenomen.’  
 Aschkenasy zat met samengeknepen ogen na te denken.  
 ‘Zou jij je vrijwillig melden?’ vroeg hij opeens.  
 ‘Als ik wist dat het de anderen hielp wel.’  
 ‘Dat is een goed antwoord.’ Hij wiegde met talmoedische instem-
ming zijn hoofd. ‘Misschien dacht Landauer namelijk dat hij de an-
deren hielp.’  
 ‘Maar hij hielp de anderen niet en zichzelf niet,’ antwoordde ik. 
‘Het was volkomen zinloos.’  
 ‘Een echt offer vraag niet naar zin en nut.’  
 ‘Je spreekt jezelf tegen!’ riep ik, geërgerd door zijn hardnekkig-
heid. ‘Een halve minuut geleden zei je om hem te verontschuldigen 
dat hij zich met zijn offer nuttig wilde maken.’  
 ‘Landauer heeft mijn verontschuldigingen niet nodig,’ zei Asch-
kenasy licht hoofdschuddend. ‘Wij hebben eerder die van hem no-
dig. Want wat hij ook gedaan heeft, en waar het ook goed of slecht 
voor geweest is, hij heeft het met een zuiver geweten gedaan. En dat 
is meer dan we van onszelf kunnen zeggen, bij alles wat we doen of 
laten.’  
 Nog terwijl hij sprak, voelde ik de tranen in mijn ogen springen; ik 
zag het lichte, dwaze jongensgezicht voor me waarmee Landauer 
zich aan zijn folteraars uitgeleverd had –  
 ‘Waarom?’ zei ik. ‘Waarom deed hij dat? Misschien wilde Wagen-
seil deze keer helemaal niemand uitzoeken. Misschien wil hij toch al 
niemand meer. Misschien is hij al voldaan. Misschien wordt hij uit 
Heidenburg teruggeroepen. Of er gebeurt iets anders en er hoeft nie-
mand meer te sterven.’  
 Aschkenasy keek me lang aan, met die treurige, steelse glimlach, 
waartoe hij anders altijd zijn toevlucht nam, als hij merkte dat de an-
deren hem hoofdschuddend bekeken.  
 ‘Zie je wel,’ knikte hij. ‘En zolang er nog één onder ons is die op 
zo’n “misschien” zijn hoop vestigt, die denkt dat er “iets” gebeurt 
vóór het lot dat de anderen al getroffen heeft hem treft‘ (en nu stond 
Aschkenasy op, verhief zijn stem en hief zijn gebalde vuisten op naar 
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zijn slapen) ‘zolang iemand nog hoopt dat het de anderen allemaal 
zal overkomen en hem niet, zolang zal het telkens weer ons allen 
overkomen.’  
 Hij had zich langzaam in zijn hoek terug laten zakken en zat voor 
zich uit te staren. Het duurde even voor ik antwoord durfde te ge-
ven.  
 ‘Maar dat is juist wat ik dacht: dat het ons allemaal zou overko-
men. Dat het onvermijdelijk is. En nu –‘ Ik kon niet verder en had 
bijna mijn hoofd gebogen voor Aschkenasy’s blik.  
 ‘Je liegt,’ zei hij zacht. ‘Je hoopte het nog steeds. Als je het echt ge-
loofd had, dan had niets en niemand je daarvan af kunnen brengen. 
Nee, je had het geloof niet. Maar Landauer had het wel.’  
 Hij sprak over Landauer als over een dode en wie die avond over 
Landauer sprak, wie hem ook beweende of bewonderde, deed dat 
ook. En iedereen zei dat het een zinloos offer was. Aschkanasy 
zweeg erover. Maar één keer, toen iemand begon te overwegen of 
Landauers vrijwillige melding de weerwolf misschien kon kalmeren 
of hoe dan ook indruk op hem kon maken, stoof Aschkenasy op en 
noemde hem een bloedzuiger. Toen merkte ik pas, aan het beven van 
zijn stem merkte ik hoe Landauers dood hem ter harte ging.  
 Ik zeg alweer “Landauers dood”, en Landauer was toch nog hele-
maal niet dood. Ja, het stond op dit tijdstip nog niet eens vast dat we 
hem niet terug zouden zien. Maar hoe hadden we dat voor mogelijk 
durven houden? Hij was nu al de vierde in Wagenseils klauwen, en 
dat niemand levend uit die klauwen kwam, daar had na drie zelf-
moorden in twee weken tijd alleen een waanzinnige aan kunnen 
twijfelen.  
 Nu: Landauer kwam eruit, hij kwam er levend uit, en het was gru-
welijk. Het was zo duivels als alleen Wagenseil had kunnen beden-
ken. Het was duizend keer zo erg als wanneer we een paar dagen 
later over zijn zelfmoord gehoord hadden, net als eerder van de an-
dere.  
 Want toen de volgende avond, net na negenen, toen alle lichten al 
uit waren, toen plotseling de deur van onze barak openvloog en er 
een gestalte naar binnen geduwd werd die na een paar tuimelende 
passen in elkaar zakte en viel, en toen het Landauer was, die leefde, 
toen dachten we eerst alleen maar dat hij het doorstaan had, dat hij 
aan de klauwen van Wagenseil ontsnapt was, ontsnapt en in het le-
ven teruggekeerd. Ja, dat dachten we. En de hele barak was in rep en 
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roer. Maar dat duurde niet lang, en de doelloze verwarring ging al 
gauw over in een stille, verbeten bedrijvigheid; na een paar minuten 
hadden we op een tegen de tocht beschutte plek een bed klaarge-
maakt, zo zacht en comfortabel als we maar konden, en daar hadden 
we Landauer voorzichtig op gelegd. Hij was diep bewusteloos, en 
zijn adem kwam in heel lichte stootjes die telkens in het midden on-
derbroken werden, alsof hij daar een pijnlijke hindernis moest over-
winnen. De twee dokters in ons midden wilden hem onderzoeken en 
vroegen om licht. Daar stond een zware straf op, wisten we, maar het 
kon ons niet schelen; er werden twee kaarsen aangestoken en naar 
buiten afgeschermd, en toen zagen we pas hoe Landauer toegetakeld 
was. Velen van ons kregen zoiets voor het eerst te zien, en ze keer-
den zich af of sloegen hun handen voor hun ogen, en een zakte er 
geluidloos in elkaar. Ook ik had zoiets nog nooit gezien, en ik hoop 
bij God dat ik het nooit meer te zien krijg. Misschien was het minder 
gruwelijk geweest, als hij niet meer geleefd had. Maar dat hij er zo 
uitzag en nog leefde, nog ademde, zich nog bewoog, ja zelfs nog een 
keer bij bewustzijn kwam, bij vol bewustzijn – denkt u zich dat in en 
stelt u zich dat toch voor: dat gemartelde, verbrijzelde lijf richtte zich 
nog één keer op – in dat verminkte, verpletterde gezicht bewoog nog 
een mond, die woorden uitbracht, en weet u wat hij zei? Hij knikte 
eerst een paar keer en toen zei hij:  
 ‘Maar hem krijg ik nog wel. Wacht maar. Ik krijg hem nog wel.’  
 En misschien glimlachte hij zelfs, zijn kinderlijke glimlach van een 
verloren toekomst, zoals vroeger, als hij het over zijn verraderlijke 
concurrent had, die hij “nog wel zou krijgen”. Misschien glimlachte 
hij. Maar dat was aan dat gezicht niet meer te zien.  
 Een van de twee dokters – hij heette Brenner en was vroeger al 
met Landauer bevriend – streek hem zacht over zijn haar (het gezicht 
vol korsten bloed durfde hij niet aan te raken):  
 ‘Je hoeft hem niet meer te krijgen, Hans,’ fluisterde hij nadrukke-
lijk. ‘Je hebt hem al gekregen. Nu is alles goed en voorbij.’  
 Landauer schudde moeizaam zijn hoofd, en toen begonnen zijn 
lippen opnieuw te bewegen:  
 ‘Nee. Niet voorbij. Hij haalt me morgen weer. Maar eerst krijg ik 
hem nog wel.’  
 De laatste woorden klonken nauwelijks hoorbaar en al half uit de 
bewusteloosheid waarin hij nu weer terugzakte. Maar terwijl wij bij 
bewustzijn bleven, konden sommigen hun snikken niet langer be-
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dwingen en een begon er wild te kreunen en drukte zijn hand voor 
zijn mond; ik wilde me omkeren, maar kon het niet, het koude zweet 
liep over mijn rug, zo’n adembenemende gruwelijkheid ging er uit 
van het idee dat Landauer morgen weer gehaald zou worden.  
 Maar zover kwam het niet meer. Een uur later, zonder nog een 
keer bij bewustzijn gekomen te zijn, was Landauer dood.  
 De meesten waren toen alweer naar hun plaats teruggeslopen, ze 
verroerden zich niet en ze zeiden niets, toen ze het hoorden, het was 
doodstil in de barak, en ook de vijf of zes om Landauer heen bleven 
onbeweeglijk en zwijgend zitten. Daarna mompelde Aschkenasy het 
gebed voor de doden en daarna zwegen we weer. We hadden geen 
woorden nodig om het erover eens te worden dat we pas ’s morgens 
melding zouden maken en dat we de hele nacht bij de dode wilden 
waken.  
 Het was een vreemde en beklemmende nacht, griezeliger dan 
welke andere ook die ik me kan herinneren. Maar het griezeligste 
was het licht dat de twee kaarsen verspreidden. Het trilde en flak-
kerde met een eigenaardige symmetrie over de steeds gelijke ruimte, 
en links en rechts wisten we dat de anderen wakker lagen en we za-
gen hun kwellende onrust vervagen tot spookachtige schimmen, die 
telkens weer naar voren flikkerden en toch niet in de trillende licht-
kring binnen durfden te dringen. Maar in die lichtkring zaten wij 
met een dode in ons midden en we zaten in stilte, en geen van ons – 
ik weet het van de anderen net zo goed als van mezelf – presteerde 
het om Landauers lijk anders dan met een angstige, snel weer afge-
wende blik te bekijken. Niemand van ons kon die aanblik verdragen.  
 Het was Gurewitsch die zichzelf er als eerste toe dwong, met een 
duidelijk zichtbare inspanning; hij beet op zijn tanden en balde zijn 
vuisten:  
 ‘Denken jullie,’ bracht hij eruit, ‘denken jullie echt dat ze hem 
morgen weer willen halen? Kun je je dat voorstellen?’  
 Dokter Brenner knikte: ‘Anders had hij het niet gezegd.’  
 ‘Maar misschien ijlde hij toe al?’ vroeg Loeb, die naast Gurewitsch 
zat, en hij klappertandde.  
 ‘Nee.’ Dokter Brenner sprak hem tegen. ‘Die minuten was hij vol-
komen bij bewustzijn. En voor zover zoiets “voorstelbaar” is, kan ik 
me ook vrij nauwkeurig voorstellen hoe het was.’  
 Hij zweeg en staarde over de vale, trillende lichtvlekken heen in 
het donker.  
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 ‘Zeg alsjeblieft iets,’ fluisterde Loeb. ‘Zeg alsjeblieft iets. Misschien 
wordt het dan makkelijker.’  
 Brenners stem was toonloos en zijn blik bleef op het donker ge-
richt:  
 ‘Ik kan me voorstellen,’ zei hij, ‘dat Hans geweigerd heeft zelf-
moord te plegen. Hij was een harde kerel, nietwaar, hard en vertede-
rend en primitief, en hij had heel eenvoudige opvattingen over win-
nen en verliezen. Als hij zelfmoord gepleegd had, toen Wagenseil 
hem zover dacht te hebben, had hij dat als nederlaag ervaren, en 
daarom deed hij het niet. Ik denk dat hij vastbesloten was om het pas 
morgen te doen. En ik denk dat hij nog iets anders besloten had.’  
 Brenner hield in, haalde zijn blik uit het donker terug en liet hem 
op het bleek en flakkerend verlichte gezicht van de dode rusten, mis-
schien wel een minuut, voor hij weer opkeek en ons langzaam aan-
keek, de een na de ander.  
 Het was me duidelijk hoe het met Landauers besluit gesteld was. 
Al toen hij tussen zijn gepijnigde ademtochten door dat kinderlijk 
hardnekkige dreigement had opgehoest, dat hij hem “nog wel zou 
krijgen”, toen was het me al duidelijk geweest, bedwelmend en be-
droevend duidelijk. Maar nu Brenner op het punt stond om het uit te 
spreken, nu was ik opeens bang om het bevestigd te krijgen. Ik zat 
voorovergebogen en staarde hem in zijn gezicht.  
 ‘Wat?’ vroeg ik. ‘Wat had hij dan gedaan?’  
 Brenners blik dwaalde verder en naar de duisternis:  
 ‘Hij had eerst Wagenseil vermoord.’  
 Niemand verroerde zich en niemand zei iets. De ene kaars brand-
de op, flakkerde nog één keer en doofde uit. Nu gingen licht en don-
ker nog spookachtiger in elkaar over als eerst.  
 ‘Het is goed dat Landauer dood is,’ zei Aschkenasy met een lang-
zame, zware stem, die van ver leek te komen, al zat hij vlak bij ons.  
 Brenner keerde zich naar hem om, keek hem aan en zweeg.  
 ‘Ja,’ zei Gurewitsch. ‘Het is goed voor hem. Het is goed dat zijn 
lijden voorbij is.’  
 ‘Nee,’ zei Aschkenasy. ‘Zo is het niet. Het is goed dat hij het niet 
gedaan heeft. Het is goed dat zijn offer zuiver gebleven is voor de 
Heer. Mij komt de wraak toe en de vergelding, zegt de Heer.’  
 Het gebeurde maar zelden dat Aschkenasy zich tegenover de an-
deren zo uitte, dat hij zich zo openlijk blootstelde aan hun hoofd-
schudden of hun tegenspraak. Deze keer gebeurde het een noch het 
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ander. Brenner stond weliswaar op het punt om antwoord te geven, 
maar hij zei ook nu niets en zweeg, net als de anderen om hem heen. 
Het was een eerbiedig en tegelijk onwillig zwijgen – of misschien ga 
ik nu te veel van mijn eigen oordeel uit. Want van mijn kant, dat 
moet ik toegeven, voelde ik tegen Aschkenasy’s woorden een donker 
verzet. Misschien niet omdat ze nogal vroom geklonken hadden, 
want dat was helemaal niet zo; ik had alleen het idee dat ze het on-
gehoorde van de aanleiding geen recht deden. Hoe? Daar lag het 
verminkte lijk van Landauer, en de schuldige had er vóór hem al drie 
de dood in gedreven; daar lag die jonge, onschuldige man en hij was 
dood en hij was de vierde, en als hij de ochtend gehaald en de ander 
in de dood meegenomen had, was dat dan slecht of verkeerd ge-
weest?! En was het goed dat hij het niet meer kon doen?!  
 ‘Ik wil je niet nader komen, Aschkenasy’ – nu was het toch Bren-
ner die sprak – ‘maar denk je niet dat het soms beter is om niet op de 
wraak van de Heer te vertrouwen? Denk je niet dat dat soms een 
zwakheid kan zijn?’  
 ‘Een zwakheid,’ herhaalde Aschkenasy en hij knikte. ‘Een zwak-
heid zou het misschien zijn, als je de keus had tussen je eigen wraak 
en de wraak van de Heer. Maar hebben we dan de keus?’  
 ‘Deze keer hadden we die misschien,’ mompelde Gurewitsch. ‘Hij 
had de keus.’  
 ‘Hij? Maar hij is toch dood?’ vroeg Aschkenasy; echt, hij vroeg het.  
 ‘Voorzienigheid?’ wierp Brenner tegen met een zuinig mondje.  
 Aschkenasy keek hem treurig aan:  
 ‘Zulke vragen mag je me niet stellen,’ zei hij. ‘Ik weet niet wat 
voorzienigheid is. Niemand weet het. Daarin bestaat ze juist: dat je 
haar niet kent. En daarom zullen we ook nooit weten of ze bestaat of 
niet.’  
 Hij had tot slot weer met die weemoedige glimlach gesproken 
waaruit hij de dunne verdedigingswal optrok tegen de ongelovige 
spot van de anderen. Plotseling verdween de glimlach van zijn ge-
zicht en zijn stem werd hard:  
 ‘Maar we hebben andere steunpunten dan de voorzienigheid, 
dokter Brenner. Want dit is niet onze eerste dode, en de drie vóór 
hem waren niet onze eerste zelfmoordenaars. Velen, we weten het en 
ieder van ons heeft van die mensen gekend, velen hebben een eind 
aan hun leven gemaakt sinds deze nieuwe ramp over ons afgeroepen 
is. En niemand – is u dat dan nog nooit opgevallen? – niemand van 
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degenen die besloten hadden om te sterven nam van tevoren wraak. 
Denkt u niet dat daar iets anders achter zit dan gewoon zwakte en 
lafheid? Denkt u niet dat voor een vrijwillige dood zoveel kracht en 
zoveel moed nodig is dat het dan geen kwestie van kracht of moed 
meer is, als je van tevoren nog iemand vermoordt? Het is ook geen 
kwestie van gelegenheid. Iemand die vrijwillig de dood in gaat, 
vindt altijd wel een gelegenheid, als hij wil. Mijn broer, die zich een 
kogel door zijn hoofd schoot, toen de SA bij hem aanbelde, had eerst 
nog op de SA kunnen schieten. Mijn vriend, die na een verhoor in 
het concentratiekamp van het Columbiahuis uit het raam sprong, 
had een van de bewakers mee kunnen trekken. Ze deden het niet. 
Meer nog, meer nog, denk ik: ze kwamen niet eens op het idee om 
het te doen. Maar als ze iets dachten, en als wat ze dachten wraak 
was, dan was het de wraak van de Heer. Want we hebben geen an-
dere. Want de wraak van de Heer is tegelijk onze wraak.’  
 Zijn vurige fluisteren sneed steeds onheilspellender door de dood-
se stilte en in de duisternis, waar sommigen nu rechtop en roerloos 
zaten te luisteren; ook wij in het steeds valere licht zaten roerloos en 
alleen Brenner liet zijn hoofd hangen, terwijl hij zacht en diep wan-
hopig vroeg:  
 ‘Onze wraak? Wanneer hebben wij ooit wraak genomen?’  
 ‘Kijk me aan,’ zei Aschkenasy, met een enorme zekerheid nu, en 
zijn beide handen maakten een scheppende beweging, alsof hij hem 
wilde helpen. ‘Het is onze wraak, en wij wreken ons ononderbroken, 
door er te zijn, door er nog steeds te zijn. Nog steeds, en we vragen 
de Heer toch niet pas sinds vandaag en niet pas sinds gisteren om 
wraak. Zouden we er nog zijn, als Hij ons niet gehoord had? Als Hij 
niet al onze koningen en onze profeten gehoord had? En dat we Hem 
in de tijd van de koningen en profeten al net zo om wraak vroegen 
als nu: wees toch niet zo kleinmoedig om te geloven dat dit ons ver-
driet en onze ellende is! Het is onze overwinning! Dat de roep om 
wraak en de psalm net gelden als drieduizend jaar geleden, dat is 
onze overwinning!’  
 Hij was opgesprongen en zijn handen waren tot vuisten gebald en 
hij hief ze naar zijn slapen, en zijn stem, die hij ook nu nog inhield, 
beefde van razende spanning, zo stond hij daar, aan het hoofd van 
de dode, en het groenige licht van de ene kaars beefde over hem 
heen, zoals ook de woorden van de psalm uit zijn mond schenen te 
trillen:  
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 ‘God van vergelding, Heer, God van vergelding, verschijn in luis-
ter! Verhef u, rechter van de aarde! Geef de hoogmoedigen hun loon! 
Hoe lang nog zullen de wettelozen, Heer, hoe lang nog zullen de 
wettelozen juichen, de onrechtvaardigen het hoogste woord voeren 
en trotse taal uitslaan? Zij vertrappen uw volk, Heer, onderdrukken 
uw liefste bezit, weduwen en vreemdelingen doden ze, kinderen 
zonder vader brengen ze om. “De Heer ziet het niet,” zeggen ze, “de 
God van Jakob merkt toch niets.” Hij heeft het oor geplant – zou Hij 
niet horen? het oog gevormd – zou hij niet zien? Nee, de Heer zal 
zijn volk niet verstoten, zijn liefste bezit niet verlaten! Gelukkig de 
mens, Heer, die door u wordt geleid en onderwezen in uw wet en 
uw leer. Hij zal rust vinden in kwade dagen, terwijl voor de wettelo-
zen een kuil wordt gegraven: de rechtspraak voegt zich weer naar 
het recht! Ze spannen samen tegen de rechtvaardigen en veroordelen 
onschuldigen ter dood! De Heer is mijn burcht geworden, mijn God 
de rots waarop ik schuil. Hij geeft de schuldigen het loon dat zij ver-
dienen, om hun onrecht brengt Hij hen tot zwijgen, de Heer, onze 
God, brengt hen voorgoed tot zwijgen.’  
 Hij had zijn stem niet boven dit bezwerende gefluister verheven, 
ook aan het slot niet, en nu zijn stem in het donker bevend op adem 
kwam, ontspanden zich langzaam zijn krampachtig gebalde vuisten 
en vielen slap naar beneden. Hij liet zijn hoofd zakken, en plotseling 
kromp hij ineen, alsof hij nu pas zag dat hij bij het hoofd van een lijk 
stond. Daarop stapte hij snel opzij uit de trillende lichtkring. Op dat 
ogenblik doofde ook de tweede kaars, zodat het volkomen donker 
was, en uit de duisternis kwam een stem: ‘Amen.’  
 Ja, dat was alles. Ik ben niets vergeten. Misschien heb ik de psalm 
niet meer helemaal letterlijk in mijn geheugen, al heb ik die nader-
hand nog vaak gelezen, maar verder ontbreekt er niets in mijn ver-
slag, nee, niets. Behalve dat het Aschkenasy was die ’s morgens naar 
het bureau van de commandant ging om Landauers dood te melden. 
Het kan zijn dat hij dat deed met de geheime wens om daar direct te 
moeten blijven voor verhoor en Landauers offer in zekere zin voort 
te zetten. Maar zo’n “voortzetting” van een offer bestaat niet en hij 
werd teruggestuurd.  
 Twee dagen later verscheen Wagenseil weer “voor inspectie”, net 
als alle eerdere keren, en even vanzelfsprekend was zijn pas, even 
onontkoombaar tikte de zware hondenzweep tegen de schacht van 
zijn laars, even uitdrukkingloos ging zijn waterig blauwe blik over 
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onze rijen en even achteloos en terloops was de handbeweging waar-
mee hij mij aanwees.  
 Misschien heb ik dat pas naderhand bedacht, misschien was het 
ook werkelijk zo; ik stapte meteen en zonder aarzelen naar voren, 
lichtvoetig, bijna opgewekt, want ik was ervan overtuigd dat het de-
ze keer met Wagenseils besluit heel anders gesteld was dan tot nu 
toe en dat het ook heel anders verder zou gaan. Dat was natuurlijk 
een volkomen krankzinnig idee en het had geen andere oorzaak en 
geen ander doel dan de verdoving van mijn angst, waardoor ik an-
ders misschien ter plekke in elkaar gezakt was; alleen zakte ik zo niet 
in elkaar, maar lette op dat ik met de twee SA-mannen links en 
rechts in de pas bleef. Alleen de stilte achter me vond ik een beetje 
griezelig en ik voelde een lichte koude rilling over mijn rug. Maar 
toen ik de afgebeten commando’s hoorde waarmee de anderen weer 
naar hun werk gejaagd werden, was ook dat voorbij en ik voelde 
niets en dacht niets.  
 Dat gevoel van een lichte beneveling werd nog sterker, toen ik in 
zijn werkkamer alleen tegenover Wagenseil stond; ja, het groeide bij 
de eerste woorden uit tot een groteske onwezenlijkheid:  
 ‘Je weet waarom je verhoord wordt?’ vroeg Wagenseil.  
 ‘Nee,’ antwoordde ik. En Wagenseil zei:  
 ‘Om je deelname aan de joodse wereldsamenzwering.’  
 Ik keek hem zo totaal verbluft aan, dat ik er het volgende moment 
zelf van schrok. Maar Wagenseil verroerde zich niet en zijn waterig 
blauwe ogen bleven star op mij gericht, alsof hij door de vastbera-
denheid van zijn blik wilde bewijzen dat hij mijn verbluftheid door-
zien had en dat hij alles wist.  
 En stel u voor: hij wist werkelijk iets.  
 ‘Je moet niet denken,’ vervolgde hij, zonder zijn blik van me af te 
keren, ‘dat ik de joodse wereldsamenzwering beschouw als een ge-
heimzinnige orde, die in de een of andere catacombe over het lot van 
de wereld beraadslaagt. Zulke kinderachtige voorstellingen heb ik 
niet. Verder zouden dergelijke kinderachtige ideeën jullie onder-
schatten. Als ze namelijk klopten, hadden we allang met jullie afge-
rekend.’  
 Hij hield zijn hoofd een beetje schuin – het leek of hij me vragend 
aankeek – en voor ik wist wat me overkwam, nog steeds in die on-
wezenlijke beneveling, had ik bevestigend geknikt.  
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 ‘De joodse wereldsamenzwering,’ vervolgde Wagenseil, ‘is geen 
geheime bond, maar duidelijk te zien. Ze camoufleert zichzelf tot op 
zekere hoogte door openheid. Dat is nog niet in de hele wereld be-
kend. Het is de verdienste van onze Führer dat hij de wereld daarop 
gewezen heeft, en binnenkort zal iedereen het weten. Wij in Duits-
land weten het al en wij trekken er de consequenties uit. Ook ik doe 
dat binnen mijn helaas beperkte mogelijkheden.’  
 Hij sprak volkomen koel en kalm, bijna onpersoonlijk, alsof hij 
helemaal niet besefte dat hij tegen een slachtoffer van die “beperkte 
mogelijkheden” sprak. En van daaruit werd mijn beneveling weer 
sterker, van daaruit werd zelfs mijn krankzinnige idee sterker dat 
Wagenseil deze keer iets anders en bijzonders van plan was.  
 ‘We begrijpen elkaar,’ zei Wagenseil nu. ‘De joodse wereldsamen-
zwering bestaat daarin dat er joden zijn. En ze zal net zo lang be-
staan als er joden zijn. Iedere jood maakt er deel van uit, eenvoudig-
weg doordat hij een jood is. Op dat simpele feit willen we nu radi-
caal vat krijgen. Ik hoop dat je nu duidelijk is waarom je verhoord 
wordt.’  
 ‘Ja,’ zei ik en het was me volkomen duidelijk en ik dacht: als ik nee 
zeg, laat hij me direct neerknallen, als ik ja zeg, laat hij het aan mij 
over; ik had zelfs een bepaalde voorstelling van de woorden die hij 
zou gebruiken: dat ik dan dus wist wat me te doen stond.  
 Maar er gebeurde niets van dat alles. Wagenseil leunde achterover 
en keek me, voor het eerst, scherper aan:  
 ‘Mooi,’ zei hij. ‘Dus: wat weet je van de joodse wereldsamenzwe-
ring?’  
 ‘Niets,’ antwoordde ik, terwijl ik verbaasd en nog half beneveld 
opkeek, en hoewel de nevel al begon op te lossen, wist ik nog niet 
goed of ik Wagenseil als een krankzinnige moest zien of mezelf. Zou 
het dan kunnen dat die man, van wie de uitingen tot nu toe zo ver-
bijsterend logisch en zinvol geleken hadden, ja soms als het ware een 
duivels negatief van de woorden van Aschkenasy, zou het kunnen 
dat die man aan een joodse wereldsamenzwering geloofde als een 
willekeurige analfabeet die de primitiefste nazipropaganda letterlijk 
nam? Of was er tussen de blindheid van zo’n geloof tussen hem en 
een analfabeet geen enkel verschil? Wie had ik voor me en waar was 
ik aan toe? Ik keek hem hulpeloos aan.  
 ‘Niets? Je weet dus niets van de joodse wereldsamenzwering?’  
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 ‘Maar die bestaat toch niet?’ zei ik wanhopig, en op hetzelfde mo-
ment overviel me kil en onverbiddelijk het besef dat hij zijn vraag 
alleen maar herhaalde om bij het uitblijven van mijn antwoord met 
de martelingen te beginnen.  
 Weer had ik me vergist. Met een stem die eerder toegevendheid 
dan ongeduld verraadde zei Wagenseil:  
 ‘Nou ja, dat moet je wel zeggen. Maar ik denk dat we het er wel 
over eens zijn dat die bestaat?’  
 Ik keek hem aan, of hij dat ook serieus bedoeldem maar ik kon het 
niet van zijn onbeweeglijke gezicht aflezen.  
 ‘Het is waar,’ zei ik tastend, ‘dat alle joden op de een of andere 
manier met elkaar verbonden zijn. Maar dat is toch geen –‘  
 ‘Wat denk je wel?!’ onderbrak hij me plotseling brullend, terwijl 
hij met zijn vuist op tafel sloeg en opsprong; zijn gezicht was opeens 
donkerrood aangelopen en zijn ogen puilden uit. ‘Hoe durf je mij 
tegen te spreken? Het is een samenzwering en je hebt het zelf toege-
geven! Begrepen?!’  
 Ik kon geen woord uitbrengen, het onmenselijke gebrul van die 
stem benam me de adem en zo’n grote duizeligheid overviel me, dat 
ik mijn ogen dicht moest doen. ‘Begrepen?!’ hoorde ik nogmaals de 
stem van Wagenseil.  
 Eindelijk kon ik een ja fluisteren en ik deed ook weer mijn ogen 
open.  
 Wagenseil was weer op zijn stoel gaan zitten, het donkerrood trok 
langzaam weg uit zijn gezicht en zijn blik werd weer even onbe-
weeglijk als eerst.  
 ‘Nou?’ vroeg hij.  
 Mijn hersenen begonnen koortsachtig te werken, ik overlegde of 
ik toch geen slimme verdediging zou proberen, ik overlegde hoe ik 
tijd kon winnen, ik overlegde zelfs verzinsels over de statuten en 
doelstellingen van de joodse wereldsamenzwering te verzinnen, ik 
weet niet wat ik allemaal overlegde in dat tijdsbestek. Ik weet ook 
niet hoe lang het duurde; misschien waren het maar een paar minu-
ten, misschien waren het er veel. En misschien had Wagenseil een 
teken gegeven dat ik niet opgemerkt had. Ik zag alleen de simpele 
handbeweging die hij maakte; op hetzelfde moment werd ik rugge-
lings omhooggetrokken, aan iedere kant greep me een van de twee 
SA-mannen die intussen binnengekomen moesten zijn, de eerste 
stompen en trappen en de eerste klappen op mijn achterhoofd voelde 
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ik nog, maar toen ze me de martelkamer in duwden, was ik al be-
wusteloos. Of ik kreeg dat idee pas naderhand. Of ik wilde alleen 
maar bewusteloos zijn, omdat het zo beter was. En in ieder geval is 
het voor mijn verslag beter als we het daarbij laten.  
 Ik was dus bewusteloos en doordat alles eerst zo onwaarschijnlijk 
snel gegaan was, had ik het gevoel dat mijn bewusteloosheid ook 
maar heel kort geduurd had. Maar toen ik mijn ogen opendeed en 
volkomen duisternis om me heen zag, dacht ik dat het al nacht was 
en dat ik dus heel lang bewusteloos geweest moest zijn. Ik kwam niet 
op het idee dat het in de martelkamer altijd nacht was, omdat er he-
lemaal geen licht van buiten kwam. Verder voelde ik geen bijzondere 
pijn, zolang ik me niet bewoog, en daarom bewoog ik me niet. Ik lag 
daar in totale stilte en totale duisternis. Ik weet niet hoe lang ik daar 
zo lag. Maar toen ik eindelijk een geluid hoorde en vaag licht zag 
schemeren, toen voelde ik in plaats van schrik bijna blije verwach-
ting. Ik denk niet dat ik direct hoopte dat het afgelopen was of dat ik 
vrijgelaten zou worden; ik nam alleen maar aan dat Wagenseil nu 
kwam en een nieuw besluit nam. Terwijl de stappen naderden kwam 
ik langzaam overeind en net toen ik in het donker naar houvast 
zocht, ging de deur open en het werd licht.  
 In de deuropening stond niet Wagenseil, maar er stonden twee 
SA-mannen, misschien dezelfden die me hier gebracht hadden, ik 
weet het niet, want ik had ze toen niet goed gezien. En ik zag ze nu 
ook maar een paar korte seconden. Toen stortten ze zich op me, en 
toen was ik weer bewusteloos, en daarna gebeurde er weer iets der-
gelijks, alleen waren het nu twee anderen en die waren dronken. En 
deze keer raakte ik niet meer bewusteloos, ook achteraf niet. Mijn 
pijn was te hevig.  
 Of ik die nacht – het moest nacht zijn, want dronken waren ze al-
tijd pas ’s nachts – of ik toen nog heel veel en heel grondig dacht, kan 
ik nu niet meer zeggen. In ieder geval werd me toen al duidelijk dat 
ik niet blootgesteld werd aan een orgie van slaag op de gebruikelijke 
nazimanier, maar aan een heel bewuste en doelgerichte opzet van 
Wagenseil. En hij kon inderdaad zeker zijn van zijn doel. Had ik, 
toen ik voor het eerst weer geluid en licht waarnam, niet direct aan 
hem gedacht en had ik me er niet op verheugd dat hij nu kwam? 
Had ik niet over de twee beulsknechten heen proberen te kijken of hij 
er misschien toch was? Had ik, toen de twee anderen zich aan mij te 
goed deden en tussendoor ook nog hun naar bier stinkende hoon 
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over mij boerden, had ik toen niet aan hem, aan Wagenseil gedacht 
als aan de boodschapper van een betere wereld, als aan de redder en 
verlosser? En als er al zo’n vergelijking was, hoever was het dan nog 
tot die andere, die de dood als verlossing voorstelde? Hoever was 
het dan nog tot de zelfmoord?  
 Ik weet heel zeker, en wist ook toen al, dat Wagenseil juist op zul-
ke gedachtegangen uit was. Want neemt u maar van me aan: het was 
een verlossing, toen hij daarna weer in eigen persoon verscheen. Niet 
dat hij vriendelijk tegen me deed, o nee. Hij deed alsof hij met de 
voorvallen van de afgelopen nacht helemaal niets te maken had, als-
of dat een heel ander hoofdstuk was, dat los van hem en van onze 
gesprekken zijn van tevoren bepaalde verloop kreeg en dat zich aan 
zijn belangstelling en zelfs aan zijn waarneming onttrok; hij vroeg 
me ook niet om te gaan zitten en hij bood me ook geen sigaretten 
aan, en hij was kil en onbeweeglijk en bedreigender dan ooit. En 
toch, stel u voor, toch voelde ik het als een verlossing dat ik tegen-
over hem stond.  
 ‘En? Heb je erover nagedacht?’ vroeg hij en zijn stem klonk als de 
stem van een mens, en het was een zinvolle zin, waarop je antwoord 
kon geven.  
 ‘Ik heb erover nagedacht. Maar –‘  
 ‘Maar wat?’  
 ‘Ik weet niet wat u van me horen wilt, commandant.’  
 Wagenseil keek op me neer en even schudde hij geluidloos van 
het lachen:  
 ‘Nee, nou wordt hij mooi,’ zei hij. ‘Je weet niet wat ik van je horen 
wil. Maar als je het wist, zou je het zeggen, nietwaar? Nou, dat is ei-
genlijk al genoeg. Dat je bereid bent alles te zeggen wat we van je 
willen horen, is eigenlijk al genoeg.’  
 Moest ik hem tegenspreken? Moest ik zeggen dat dat een misver-
stand was? Was het misverstand dan zo groot?  
 ‘Daar kun je makkelijk uit opmaken wat een lulletje je bent,’ zei 
Wagenseil met een rustige, bijna docerende stem. ‘Dat verbaast me 
niets. Maar jou misschien wel. Ik bedoel: misschien was je helemaal 
niet van plan meteen de gewenste bekentenis te doen? Misschien 
wou je je lafheid en je bereidheid tot leugen en verraad, kortom: je 
hele morele armzaligheid, misschien wou je die onappetijtelijke 
drijfmest helemaal niet zo snel voor me uitgieten? Maar zie je: je kunt 
gewoon niet anders. Omdat je een jood bent. Net zoals een niet-jood 
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in jouw plaats anders zou handelen, daarom moet jij als jood zo han-
delen.’  
 Hij wachtte even en ging rechtop zitten. Ik stond met gebogen 
hoofd en het enige wat ik wilde was me tot geen enkel antwoord la-
ten provoceren.  
 ‘Dat is allemaal volkomen duidelijk,’ begon Wagenseil weer. ‘En 
omdat het zo duidelijk is, vraagt het ook om duidelijke tegenmaatre-
gelen. We hebben gezien dat de jood een moreel gebrekkig wezen is, 
en daarbij nog heel besmettelijk, want zijn gebreken moeten zich ui-
ten, of hij wil of niet. Je kunt niet zeggen dat ze “sterker” zijn dan hij 
– dat zou betekenen dat hij ertegen zou vechten, alsof hij ook goede 
kanten had, die alleen te zwak zijn om de overhand te krijgen. Dat 
zou betekenen dat hij de keus had om goed of slecht te zijn. Maar de 
jood heeft helemaal geen keus, want hij is bij voorbaat en organisch 
een minderwaardig wezen, wat wij een “untermensch” noemen en 
wat in de dierenwereld ongedierte heet. Of het ongedierte opzettelijk 
schaadt of niet, speelt geen rol. Je moet het – nou, wat moet je het?’  
 Het gebaar waarmee hij naar me wees, was echt het gebaar van 
een leraar die zijn leerling het antwoord in de mond wil leggen. Ik 
zweeg. Maar niet omdat ik dat van plan was. Ik kon me niet losma-
ken van een uitdrukking die hij daarnet gebruikt had: dat de joden 
de keus niet hadden om goed of slecht te zijn. Geen keus, geen keus, 
waar kende ik dat van, wie had dat eerder gezegd? Ik deed mijn 
ogen dicht om beter na te kunnen denken, en op dat moment schrok 
ik van het gelach van Wagenseil, een breed en uitbundig gelach.  
 ‘Nee,’ zei hij, ‘nee, nee. Je hoeft niet zo je best te doen om nu geen 
antwoord te geven. Het is gewoon grappig, die te laat komende 
vasthoudendheid. Bespaar me de moeite; ik zeg het zelf wel: uitroei-
en. Ongedierte moet je uitroeien. En je moet het uitroeien, nietwaar, 
ook als het ongewild of zelf tegen zijn wil schadelijk is. Wat overi-
gens bij joden beslist niet het geval is, al maken jullie soms die in-
druk. En dat hoort tot de gevaarlijkste methodes van jullie wereld-
samenzwering: dat jullie je net als ongedierte en parasieten graag 
vermommen. Alsof jullie geen untermenschen zijn, maar mensen. 
Nu kan zo’n bedrog een tijdje goed gaan, maar op een dag komen we 
er toch achter, en dan wordt het ongedierte –? O ja. Uitgeroeid. Is dat 
duidelijk?’  
 Ik hoorde mezelf ‘Ja’ zeggen en zag Wagenseil een afsluitend ge-
baar maken.  
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 ‘Dit misverstand is uit de weg geruimd,’ zei hij, ‘dat je weet waar 
je aan toe bent en dat er zich geen gruwelsprookjes in je hersenen 
nestelen. Het gaat hier om een natuurlijk en noodzakelijk proces, dat 
ons geen plezier doet en ons alleen interesseert voor zover we daarbij 
nieuwe bevestigingen van onze theorie vinden, bijvoorbeeld langs 
experimentele weg. Dat is alles. Je krijgt nu iets te eten en daarna 
gaan we verder met je. Ik niet,’ voegde hij eraan toe en keek me met 
een bijna vertrouwelijke knipoog aan, alsof hij me te verstaan wilde 
geven dat hij natuurlijk op de hoogte was van mijn nachtelijke ge-
dachten aan hem en dat ik geen hoop in die richting moest koesteren.  
 Wat er toen volgde, wil ik u weer heel beknopt vertellen: ik werd 
met de veelbelovende aankondiging dat er nu “geëxerceerd” werd 
naar een terrein onder de steengroeve gebracht en het was inderdaad 
niet Wagenseil die zich met me “bezighield”, maar twee van zijn 
helpers. Wagenseil zat of stond erbij en leek alles echt als iets heel 
natuurlijks te bekijken, dat nu volgens de voorschriften voor hem 
verliep. Maar een enkele keer toonde hij een soort experimentele be-
langstelling, en dat gebeurde bij een van mijn laatste pogingen om de 
bevelen van zijn helpers op te volgen. Ik kon van pijn en van uitput-
ting nauwelijks op de been blijven, en toen ik bevel kreeg om op mijn 
buik en mijn handen een stuk over de met scherpe steentjes bedekte 
grond te kruipen, vond ik het vooral een geluk dat ik languit mocht 
blijven liggen, zonder meteen weer door de knuppels tot opstaan te 
worden gedwongen. Het bevel zelf, dat vergeleken met veel voor-
gaande bevelen haast onschuldig was, had ik vrijwel zeker niet meer 
kunnen opvolgen. Toch was ik klaar om zo langzaam mogelijk en 
dicht over de grond te bewegen en zo een beetje verlichting te krij-
gen, al schaafde ik mijn gezicht en handen bloedig.  
 Juist toen de eerste trappen en knuppelslagen me tot meer haast 
aanzetten, kwam Wagenseil tussenbeide.  
 ‘Sta op,’ zei hij.  
 Ik kon het niet meer, ik kwam niet verder dan een half knielende 
houding. Wagenseil gaf met een simpel, onwillig gebaar te kennen 
dat dat voor hem genoeg was.  
 ‘Waarom doe je eigenlijk zo je best om al die bevelen op te vol-
gen?’ vroeg hij hoofdschuddend.  
 Ik staarde hem aan, begreep hem niet en wist niet wat ik ant-
woorden moest. Een paar seconden lang was het volkomen stil en ik 
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hoorde alleen mijn eigen hoestende gehijg. Daarna zei Wagenseil, en 
hij had weer die rustige, docerende stem:  
 ‘Daar kunnen twee redenen voor zijn. Of je volgt de bevelen op, 
omdat je er iets van verwacht, dus omdat je op je voordeel specu-
leert. Dat zou het normale joodse gedrag zijn. Of je wilt laten zien dat 
je in staat bent dat allemaal te verdragen, dat wil zeggen: je wilt 
“flink” doen of wat je je daarbij voorstelt. En dat zou dan een soort 
mimicry zijn. Hm. Die jongen die zich het laatste vrijwillig meldde, 
was op zoiets uit. Hij wilde blijkbaar een moedige indruk maken om 
zo op erkenning en toegeeflijkheid van mijn kant te speculeren. En 
dat naïeve bedrog had mij moeten misleiden... Dat is trouwens een 
van jullie pijnlijkste vergissingen: dat jullie denken dat anderen dom 
zijn. In werkelijkheid zijn jullie de dommen. Naast al het andere zijn 
jullie ook nog dom.’  
 Hij deed twee passen achteruit, keek me schuin aan en schudde 
zijn hoofd:  
 ‘Of vind je het slim wat je daar aan het doen bent?’  
 Daarna haalde hij zijn schouders op, gaf de twee achter hem een 
wenk en die stortten zich weer op me, en toen raakte ik buiten be-
wustzijn, en toen kwamen nog de emmers koud water en dergelijke, 
en toen lag ik weer in de donkere cel en begon langzaam weer te 
denken.  
 Maar als ik nu “denken” zeg, moet u zich daar niet het gewone bij 
voorstellen. Tot heldere gedachten of zelfs tot systematisch overleg 
was ik niet meer in staat. Ik wist zeker dat ik nog maar een paar uur 
te leven had, gewoon omdat de toestand waarin ik me bevond toch 
onmogelijk meer dan een paar uur leven kon opleveren. Al bij de 
minste beweging viel ik flauw van de pijn en een paar keer dat ik dat 
luchtledige wegzakken en uitdoven dichterbij voelde komen, dacht 
ik dat het nu afgelopen was. Ik kan niet zeggen dat ik het echt wilde, 
maar ik had er ook niets tegen. Het was eerder zo dat het wegzakken 
van mijn bewustzijn me even onverschillig liet als het terugkomen. 
Eén keer – ik weet het nog precies en het is een unieke herinnering – 
één keer werd ik wakker in een eerst pijnvrije toestand, wist heel ze-
ker dat ik dood was, en verheugde me daarover; daarna besefte ik 
dat ik toch niet op zo’n manier had willen sterven en ik maakte een 
onwillige beweging; en pas door de pijn die me direct trof wist ik 
zeker dat ik in leven was.  
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 Die gedachte, dat ik “zo niet sterven” wilde, was een van de din-
gen die zich geleidelijk in me vastzetten en waar andere gedachten 
dan omheen begonnen te cirkelen, heel warrig en snel suizend, ik 
had ook lichamelijk het gevoel van ronddraaien, maar het waren 
toch gedachten, en toen ze vaak genoeg terugkwamen, lieten ze zich 
zelfs met elkaar verbinden.  
 De eerste was dus dat ik zo niet wilde sterven. Toen dacht ik plot-
seling aan wat Wagenseil over “mimicry” en “speculeren” gezegd 
had en over Landauers “bedrog”. En toen raakten die twee gedach-
ten met elkaar verbonden en ik wilde net zo sterven als Landauer. Ik 
wilde in de jodenbarak sterven, onder mijn kameraden, en ik wilde 
hun eerst nog iets zeggen, iets heel bepaalds, het hield verband met 
een door Wagenseil gebruikte uitdrukking, waarbij ik meteen dacht: 
dat moet ik de anderen zeggen, het is belangrijk dat ze het weten, 
maar ik kon er maar niet achterkomen wat het was.  
 Toen wist ik opeens wat het was, weer uit een heel ander verband. 
Ik moest aan Landauer denken – dat was wel mijn hardnekkigste 
gedachte: dat ik net als Landauer wilde sterven – ik dacht aan zijn 
dood, zijn weigering om zelfmoord te plegen, zijn opzet om eerst 
Wagenseil te vermoorden – ik wist niet precies of hij daar zelf over 
gesproken had of een ander – ik wist alleen dat er naderhand iets 
tegen ingebracht was, iets heel belangrijks en dwingends: ‘jullie zien 
toch dat hij het niet kon doen, hij is toch dood’, zo ongeveer, zo on-
geveer had Aschkenasy het toch gezegd, nee, zo niet helemaal, ‘het is 
goed dat Landauer het niet gedaan heeft, want mij komt de wraak 
toe, zegt de Heer’, ja, dat was het en nu wist ik ook waar ik naar ge-
zocht had, nu zag ik Wagenseil voor me en hoorde hem zeggen:  
 ‘Dat ziet eruit of de jood de keus heeft tussen goed of slecht zijn. 
Maar de jood heeft helemaal geen keus.’  
 Ja, dat waren Wagenseils woorden van de ochtend, en ze brachten 
me nu net zo in verwarring als toen ze me nog vanuit Aschkenasy’s 
nachtelijke bezwering in de oren leken te klinken. En waren ze niet 
echt de keerzijde – nee, niet meer de keerzijde, maar al bijna hetzelf-
de als wat Aschkenasy bedoeld had? Aschkenasy, als die het erover 
had hoe onontkoombaar we op de goddelijke wraak aangewezen 
waren? En dat we alleen daarom nog leefden? Alleen omdat we geen 
keus hadden, dat was het: geen keus tussen onze wraak en de wraak 
van de Heer? En dus de wraak aan de Heer overlieten en dus “goed” 
waren, of we wilden of niet? Als Wagenseil het nu “slecht” noemde, 
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wat we op die onvermijdelijke manier waren, dan maakte dat hele-
maal geen verschil meer. Beslissend was de onvermijdelijkheid. Be-
slissend was dat we het zonder keus en zonder wil waren, dat we het 
moesten zijn, “goed” van hieruit, “slecht” van daaruit, maar altijd 
zonder keus. En zo verdovend dat mijn adem secondenlang stokte, 
werd de andere betekenis van onze “uitverkorenheid” duidelijk, en 
het was een vloek.  
 Ja, dat wilde ik mijn kameraden nog zeggen voor ik stierf. Asch-
kenasy had gelijk, wilde ik zeggen. We zijn uitverkoren en we heb-
ben geen keus. Dat weten ook degenen die ons vervolgen. Hoe uit-
zichtloos het is om ons te vervolgen, dat weten ze natuurlijk niet. 
Maar het is net zo uitzichtloos als onze wraak uitzichtloos is. Mij 
komt de wraak toe, zegt de Heer, en dat betekent: verstoor mijn 
wraak niet. Jullie die al duizenden jaren vervolgd worden, jullie die 
ik wreek op allen die jullie vervolgen, want ze vervolgen Mij in jullie, 
jullie die mijn wraak zijn, verstoor jezelf niet door te proberen zelf 
wraak te nemen. Dat, horen jullie, dat zou pas jullie dood zijn: als 
jullie Mij de wraak uit handen wilden nemen!  
 Toen ik dat wist, toen ik wist dat het die boodschap was die ik 
mijn kameraden nog door moest geven, toen wist ik ook dat ik die 
nacht niet zou sterven. Ik kon zelfs even slapen. En ik was helemaal 
niet verbaasd dat ze me de hele nacht met rust lieten.  
 Pas de volgende morgen merkte ik dat ook die nachtrust niets an-
ders was dan een opzetje van Wagenseil. Wagenseil wist blijkbaar 
dat na alle gruwelen die ik doorgemaakt had een nacht van pijn me 
niets meer kon doen, behalve misschien dat ik onder de handen van 
zijn beulen crepeerde. Alleen een rustige nacht kon nog effect op me 
hebben, namelijk het effect dat hij nodig had om zijn werk af te ma-
ken. En hij had gelijk.  
 ‘Je hebt deze keer een rustige nacht gehad?’ vroeg hij, toen ik in 
zijn werkkamer voor hem stond.  
 ‘Ja,’ antwoordde ik.  
 ‘Zou je graag meer van die rustige nachten hebben?’  
 ‘Ja,’ antwoordde ik weer, zonder na te denken, al was het de moei-
te waard geweest om even over de vraag na te denken.  
 Wagenseil knikte.  
 ‘Mooi,’ zei hij. ‘Hoe wil je sterven?’  
 Ik weet het: het had geen verrassing voor me hoeven zijn, toen ik 
dat hoorde. Maar toen, juist toen, werd Wagenseils tactiek duidelijk. 
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Want na die nacht waarin ik door slapen en wakker worden toch 
weer aan het leven gewend was, na die nacht opeens met de dood 
geconfronteerd worden, zo vanzelfsprekend en definitief dat het al-
leen nog maar om het hoe ging, dat was de genadeslag. Mijn knieën 
knikten, ik begon te beven en te wankelen en ik sloeg languit tegen 
de grond.  
 Wagenseil wachtte onbewogen tot ik weer overeind gekomen 
was.  
 ‘Nou?’ vroeg hij daarop.  
 Ik haalde diep adem en vond mijn stem verbazingwekkend vast 
klinken:  
 ‘Ik wil in de jodenbarak sterven.’  
 Wagenseil keek verrast op, schudde vervolgens zijn hoofd, alsof 
hij zijn oren niet geloofde, en er verscheen zelfs het begin van een 
glimlach op zijn gezicht, een toegeeflijke glimlach, zoals je tegenover 
kinderen of zwakzinnigen hebt.  
 ‘Je begrijpt me verkeerd,’ zei hij. ‘Ik heb je niet gevraagd waar je 
wilt sterven, maar hoe. Dat wil zeggen: of je jezelf neer wilt schieten 
of op wilt hangen. Dus?’  
 Ik stond hem aan te staren. Misschien was ik omstreeks die tijd al 
zo overtuigd van zijn satanische vermogen om anderen te doorzien 
en bijna van zijn alwetendheid, dat ik gewoon verbluft was dat hij nu 
toch niets van mijn nachtelijke gedachten en de uitkomst daarvan 
wist. Misschien was die uitkomst ook al zo vast in me verankerd dat 
ik helemaal niet meer begreep hoe iemand daar nog aan kon tornen 
en me dus zelfmoord voor kon stellen, terwijl ik toch tot de onomsto-
telijk juiste conclusie was gekomen dat ik in de jodenbarak zou ster-
ven en eerst nog het een en ander tegen mijn kameraden zou zeggen. 
En het was toch heel belangrijk dat ik dat deed en op een geheimzin-
nige manier leek het me ook voor Wagenseil heel belangrijk; waarom 
begreep hij dat opeens niet?  
 ‘Maar ik wil toch helemaal geen zelfmoord plegen,’ zei ik. ‘Ik wil 
in de jodenbarak sterven.’  
 Wagenseil keek me aan, deze keer met zijn hoofd schuin, zonder 
glimlach en zonder toegevendheid.  
 ‘Je voorganger schijnt een machtige indruk op je gemaakt te heb-
ben,’ zei hij. En toen ik zweeg, voegde hij er scherper aan toe: ‘Is dat 
het?’  
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 ‘Nee,’ antwoordde ik haastig. ‘Dat niet. Of toch, dat ook. Natuur-
lijk. Maar daarom niet –‘ Ik hield in, ik wist niet hoe ik het hem dui-
delijk moest maken.  
 ‘Dat is je dus zo goed bevallen dat je het ook wilt,’ vervolgde Wa-
genseil. ‘En je wilt het bereiken door te weigeren zelfmoord te ple-
gen.’ Onmiddellijk werd zijn stem weer scherp: ‘Heeft die jongen 
jullie misschien verteld dat hij weigerde?’  
 ‘Nee, nee!’ En ik hief afwerend mijn handen, alsof ik Landauer 
nog na zijn dood beschermen moest. ‘Nee, absoluut niet. Hij is toch 
ook niet meer bij bewustzijn gekomen? Hoe kon hij dan iets zeggen?’  
 ‘Maar hij heeft geweigerd,’ zei Wagenseil tussen zijn tanden en 
bleef bewegingloos zitten. Je begenadigt hem met zelfmoord, en hij 
weigert. Nou,‘ (daarop haalde hij zijn schouders op en viel weer te-
rug in zijn onverschillig-belerende toon) ‘dan moeten we ons ge-
woon nog even met hem bezighouden. Ik heb je de kans gegeven je 
daar een voorstelling van te maken.’ Hij leunde achterover, keek me 
schuin aan en vroeg: ‘Begrijp ik je goed, dat we ons nu ook met jou 
bezig moeten houden? Is dat wat je wilt?’  
 Ik voelde hoe mijn bloed onder zijn uitdrukkingsloos borende blik 
begon te stollen en te koken, ik zag de dodelijk doodlopende weg 
waarin hij me gedreven had, en die hij nu triomfantelijk achter me 
blokkeerde en ik huilde van wilde, tomeloze woede.  
 Wagenseil begreep dat verkeerd. Wagenseil dacht dat ik huilde uit 
angst, uit lafheid en van ontzetting, en dat was mijn geluk.  
 ‘Hm,’ deed hij en knikte een paar keer voor zich uit. ‘Daar heb je 
blijkbaar niet aan gedacht. Nou ja. We zullen je nu terugbrengen naar 
je cel, en daar kun je nog even nadenken. Je krijgt ook iets te eten,’ zei 
hij, terwijl de twee intussen binnengekomen SA-mannen me al ge-
grepen hadden en naar de cel sleepten.  
 Het zou me dus niet bespaard blijven woord voor woord mijn be-
sluit bekend te maken, uitdrukkelijk een keus te maken tussen zelf-
moord plegen en doodgeslagen worden: mijn keus! Op die gedachte 
bleef ik hangen: mijn keus! Van die moorddadige hoon kwam ik niet 
los: dat heel die uitzichtloosheid uitliep op mijn keus.  
 Krampachtig probeerde ik me de doodsnacht van Landauer voor 
de geest te halen en de woorden van Joseph Aschkenasy, krampach-
tig probeerde ik me voor te stellen wat ik als consequentie van die 
woorden moest doen, wat Aschkenasy in mijn plaats zou doen, nu, 
hij was misschien in staat voor Wagenseil te gaan staan en te zeggen: 
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‘Ja, u hebt me goed begrepen. Ja, we moeten ons zo met mij bezig-
houden dat ik dan in de jodenbarak kan sterven!’ Hij, de kandidaat-
rabbijn Joseph Aschkenasy, hij, als hij zijn boodschap belangrijk ge-
noeg vond, hij was daartoe in staat. Ik was dat niet. Zover had Wa-
genseil me nu gekregen, precies zover. Al had hij ook niet doorzien 
dat ik bij hem binnen niet van angst gehuild had, maar van woede, al 
huilde ik nu geen tweede keer (maar braakte het eten uit, waarvan ik 
in mijn koortsachtige onnadenkendheid iets genomen had), al zou ik 
voor hem nooit meer huilen en ook niet bedelen of jammeren, zover 
dat ik het gevraagde besluit niet kon nemen, zover had hij me gekre-
gen. Aschkenasy had het misschien gekund. Ik kon het niet.  
 Dat was een smadelijke bekentenis en die ontnam me het laatste 
houvast, de laatste zelfbeheersing die ik voor wat komen ging toch 
zo nodig had. Het knaagde en vrat aan me, het dwong me naar re-
denen te zoeken die het minder smadelijk deden lijken, naar verkla-
ringen die me misschien voor Aschkenasy zouden rechtvaardigen. 
Maar als die er al was, dat was er maar één rechtvaardiging: dat mijn 
boodschap niet zo belangrijk was als ik oorspronkelijk gedacht had. 
En die was alleen dan niet zo belangrijk, als Aschkenasy – ik herin-
ner me heel duidelijk de korte, ademloze duizeling die me toen over-
viel – als Aschkenasy met zijn geloof aan de goddelijke wraak geen 
gelijk had.  
 Ik herinner me dat daarom zo duidelijk, omdat er dezelfde minuut 
twee SA-mannen binnenkwamen om me te halen, en omdat ik daar 
nu heel anders tegenover stond dan een paar minuten geleden het 
geval geweest was. Nog een paar minuten geleden kon ik maar één 
ding denken: dat het nu op zijn eind moest lopen; en maar één ding 
overleggen: wat ik op Wagenseils vraag naar mijn besluit zou ant-
woorden. Maar nu – al bleef ik me ervan bewust dat het op zijn eind 
liep en dat ik een besluit moest nemen – betekenden “einde” en “be-
sluit” opeens nog iets anders: het besluit dat ik moest nemen had be-
trekking op de vraag of Aschkenasy gelijk had of niet, en voor dat 
besluit was ik zo bang, als ik “einde” dacht. “Einde” betekende twee 
dingen, “besluit” betekende twee dingen, alles verliep volgens twee 
vreemde sporen en naast elkaar, maar u zou het bij het verkeerde 
eind hebben als u dacht dat ik me in een toestand van verdoving be-
vond of zelfs van waanzin, die de menselijke ziel soms barmhartig 
omhelst voor de overmacht van de ontzetting. Nee, er was geen 
barmhartigheid en geen verdoving; ik zag heel duidelijk en onder-
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scheidde heel precies wat om me heen gebeurde en welke zin het 
moest hebben, alleen dat ik tegelijkertijd in beslag genomen werd 
door wat in me gebeurde: en daar zag ik het nog niet zo duidelijk en 
wist nog niet zo precies welke betekenis het had. Bijna visueel had ik 
het gevoel van een wedloop: of de al duidelijk geworden betekenis 
van de gebeurtenissen buiten me zich zou voltrekken vóór de bete-
kenis van de gebeurtenissen in me duidelijk was, of ik met mijn in-
nerlijke helderheid nog op tijd zou komen.  
 De twee SA-mannen hadden me intussen naar een afgelegen 
plaats beneden de steengroeve gebracht, en ik zag dat Wagenseil op 
me stond te wachten. Als hij die twee wegstuurt, dacht ik, als ik al-
leen met hem kan praten, dan loopt het goed af. Want Wagenseil, dat 
leek me absoluut zeker, zou nooit de hand aan me slaan.  
 Maar als hij ze niet wegstuurt? Of als ik eerst moet zeggen wat ik 
wil?  
 Juist toen we aangekomen waren en terwijl de ene SA-man ver-
slag uitbracht, vond ik de oplossing. Ik zou voor zelfmoord kiezen en 
Wagenseil vragen me nog een paar minuten naar de barak te laten 
gaan; ik zou me zelfs, als hij dat wilde, direct in de barak voor de 
ogen van de anderen neerschieten. Ja, dat wilde ik hem voorstellen 
en ik dacht hem wel zover te krijgen.  
 Maar wat als de twee SA-mannen erbij bleven? In hun bijzijn zou 
hij toch niet met me in discussie gaan? En voor ik gezegd had wat ik 
wilde, zou hij ze toch niet wegsturen?  
 Op dat moment salueerden de twee SA-mannen, maakten rechts-
omkeert en gingen weg. Ik was met Wagenseil alleen.  
 De plek heb ik u al beschreven: beneden de steengroeve, een eind-
je van de grote groeve, dus nog heel veel losse stenen, zoals je in de 
buurt van steengroeven vindt, maar ook al aan de voet van de bebos-
te helling, zodat er bijvoorbeeld een grote, vierkante steen dicht bij 
een boomstam terechtgekomen is, en op dat blok steen, onder de 
boomkruin, zit Wagenseil; aan zijn riem, tussen revolver en honden-
zweep, hangt losjes een dubbel geknoopte strop, zo zit hij daar en hij 
staart me zwijgend aan met zijn hoofd schuin, secondenlang, voor hij 
vraagt:  
 ‘Nou? Wat heb je besloten?’  
 En ik sta drie passen voor hem, precies op de grens tussen zon en 
schaduw, en ik denk: als Aschkenasy geen gelijk heeft, als het niet zo 
is dat we geen keus hebben en op de goddelijke wraak aangewezen 
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zijn, als we telkens weer voor de keus gesteld worden wat moet gel-
den en wat niet –  
 ‘Je hebt de keus,’ zegt Wagenseil en ik zie hem wijzen op de revol-
ver aan zijn riem en dan op de strop, en daarna, ik begrijp niet waar-
om, op de hondenzweep.  
 ‘Ik wil in de jodenbarak sterven,’ zeg ik en vergeet eraan toe te 
voegen dat ik bereid ben mezelf voor de ogen van de anderen neer te 
schieten, vergeet het, doordat ik zo doorstroomd en doorvlamd ben 
door mijn ontdekking: dat we telkens weer voor de beslissing gesteld 
worden, ieder van ons, iedere keer, ja, dat is het, en Aschkenasy heeft 
ongelijk. Wat? Hebben we geen keus?! Maar die hebben we toch 
voortdurend, telkens weer hebben we die, telkens opnieuw moeten 
we een besluit nemen, anders was het ook leeg en blind en zinloos, 
als de beslissing ons afgenomen werd, als we geen keus hadden, ja, 
dat is het!  
 Intussen is Wagenseil opgestaan en komt langzaam op me af.  
 ‘Zo,’ zegt hij. ‘Je wilt dus dat we ons nog met je bezighouden? 
Geef antwoord!’  
 Ik denk nog dat Aschkenasy dat toen misschien maar zo gezegd 
heeft, alleen om die verschrikkelijke nacht door te komen, om de an-
deren bij te staan in hun hulpeloosheid, en verder kan ik niet meer 
denken: een bijtend vuur sist in mijn gezicht en sist uit in plotselinge 
duisternis rondom; ik weet dat het Wagenseils hondenzweep is en 
kan het toch niet geloven, ik wist toch heel zeker dat hij dat niet zou 
doen, en nu staat hij daar op me in te slaan, zwijgend en met reuzen-
kracht, als een blok valt iedere nieuwe slag op me neer, misschien is 
het echt het blok steen waar hij eerst op zat en dat hij nu op me neer 
laat ploffen en dat me zal verpletteren, verpletteren – maar nu houdt 
hij al op.  
 Is dat alles? denk ik en blijf liggen met mijn ogen dicht en volko-
men bewegingloos. Als dat alles is, dan onderschat hij zijn helpers.  
 ‘Sta op,’ hoor ik Wagenseil zeggen en voel meteen daarop een 
scherpe trap in mijn maag. Maar ik verroer me nog steeds niet. Ik wil 
dat hij denkt dat ik bewusteloos ben. Misschien laat hij me dan even 
met rust.  
 En dan?  
 Waar wacht ik nog op? Waarom sta ik nu niet op om te zeggen dat 
ik zelfmoord wil plegen?  



 40 

 Omdat ik eerst de anderen nog iets te zeggen heb? Maar wat dan, 
wat? Het is toch niet meer waar wat ik wou zeggen?  
 Juist. Dan moet ik ze zeggen dat het niet waar is. Dat moet ik. Dan 
wordt het voor hen nog zwaarder dan eerst, toen Aschkenasy ze nog 
kon troosten met psalmen en goddelijke wraak, dan moeten ze be-
slissen of Aschkenasy gelijk had of ik, maar daar komt het juist op 
aan: op de beslissing. Je moet beslissen, telkens weer, telkens op-
nieuw, ieder voor zich. Anders zou ik er nu meteen een eind aan ma-
ken, anders zou ik die vent hier niet zo diep en duivels laten genie-
ten.  
 ‘Sta op,’ zegt hij nu weer en trapt me weer in mijn maag, en nog 
een keer, en nu krimp ik ook duidelijk ineen en nu sta ik op.  
 ‘Dit hier heeft niets te maken met toestemming voor je plan,’ zegt 
Wagenseil, terwijl hij een sigaret aansteekt en de hondenzweep aan 
zijn pols bungelt. ‘Als je wilt dat we ons met je bezighouden, moet je 
het zeggen; dan nemen de daarvoor bestemde autoriteiten het over, 
niet ik. Ik wou je nu alleen maar aanmoedigen om een duidelijk ant-
woord te geven.’  
 ‘Ik wil in de jodenbarak sterven,’ zeg ik, en ik zeg het alsof ik dat 
nu pas besloten heb, omdat ik toch nu pas weet wat ik de anderen 
daar zeggen wil.  
 ‘Jaja,’ knikt Wagenseil. ‘Dat heb ik al gehoord. Maar dat is geen 
antwoord op mijn vraag. Het antwoord op mijn vraag zou zijn: ik wil 
dat jullie je nog met me bezighouden.’  
 We moeten een besluit nemen, zal ik ze zeggen. Het is niet zoals 
Aschkenasy zei: dat we geen keus hebben. Alleen onze vijanden ge-
loven dat en onze vervolgers, ik weet het, een van hen heeft het me 
zelf gezegd. En dat is ook wat ze zo zeker maakt: dat we altijd alleen 
maar op de goddelijke wraak vertrouwen, altijd alleen maar daarop, 
telkens weer, nog steeds, al duizenden jaren. Aschkenasy zei: dit is 
onze overwinning en daarom zijn we nog in leven. Goed, we zijn in 
leven, dat is niet te ontkennen. Maar hoe weten we of we anders niet 
meer in leven zouden zijn? Hoe weten we dat we niet juist daarom al 
duizenden jaren om de goddelijke wraak moeten roepen, omdat we 
nooit overwogen hebben om iets anders te doen dan roepen? Mij 
komt de wraak toe, zegt de Heer. Maar er zijn misschien gevallen dat 
Hij er nog aan toevoegt: in ieder geval moeten jullie je er niet zo 
gauw van afmaken en Mij er niet zo gauw mee belasten. Jullie moe-
ten soms voor mijn wraak instaan of tenminste laten zien dat jullie 
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daartoe bereid zijn. Want die bereidheid behoort net zo goed tot de 
dienst en de gehoorzaamheid als iedere andere: de wraak aan Mij 
over te laten. De wraak komt Mij toe en Ik zal wraak nemen als het 
Mij uitkomt. Maar jullie moeten niet denken dat je niets anders hoeft 
te doen dan om wraak roepen, opdat het Mij uitkomt. Want Ik weet 
niet zeker meer of jullie uit gehoorzaamheid en uit trouw aan de Wet 
zo handelen, en niet uit lafheid en vrees en doordat jullie zwak en 
week geworden zijn in het vertrouwen op mijn wraak. Ik weet niet 
zeker meer of jullie mijn wraak nog waard zijn. Jullie denken dat jul-
lie dat zijn door jullie leed? Als het vrijwillig was: misschien. Als jul-
lie de keus hadden tussen lijden en niet lijden: misschien. Maar jullie 
hebben toch geen keus? Dat zei die kandidaat-rabbijn, die Joseph 
Aschkenasy, toch tegen jullie, en jullie geloofden hem en waren ge-
troost. En nu? Hoe staan jullie er nu voor? Geef antwoord! Neem een 
besluit!  
 Ja, dat zal ik ze zeggen. En als ik zover ben, voel ik een grote ze-
kerheid in me en die heft me zo geweldig op, dat ik me op moet rich-
ten en op moet kijken, en ik zie dat Wagenseil intussen naar zijn blok 
steen teruggegaan is en met zijn benen over elkaar zit en tegen de 
boomstam leunt en me schuin aankijkt.  
 ‘Goed,’ zegt hij nu. ‘Ik ben geen schoolmeester. We zullen ons ook 
zonder een formeel verzoek van jou nog met je bezighouden. Overi-
gens,’ voegt hij eraan toe, terwijl hij zijn sigarettenrook nakijkt, ‘kan 
ik je niet garanderen dat je daarom ook echt in de jodenbarak zult 
sterven. Mijn mensen werken heel ijverig en je neemt daarmee een 
zeker risico.’  
 Ik merk dat hij op een antwoord van mij zit te wachten, en knik 
bevestigend, ik knik vanuit mijn grote rust en zekerheid, ik weet dat 
ik hem nu ingehaald heb, dat binnen en buiten nu op gelijke hoogte 
lopen op de tweesporige weg, en ik knik nog een keer om het te be-
krachtigen.  
 ‘Des te beter,’ zegt Wagenseil. ‘Je wordt over twintig minuten op-
gehaald. Hoe lang het dan nog duurt, kan ik niet beoordelen. Maar 
tot die tijd zullen we nog even praten.’  
 ‘Ik wil in de jodenbarak zelfmoord plegen,’ zei ik.  
 ‘Wat?’ zegt Wagenseil met een verraste draai van zijn hoofd. ‘Dat 
is nieuw.’ En hij staat op en komt op me af.  
 ‘Ik wou vragen, commandant, dat u me vijf minuten in de joden-
barak gunt. Dat schiet ik mezelf neer voor de ogen van de anderen.’  
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 Dat zeg ik met een bescheiden, maar heel vaste stem, en ik ben 
ervan overtuigd dat Wagenseil toestemming zal geven. Nog als de 
eerste zweepslagen over mijn gezicht sissen, ben ik daarvan over-
tuigd. En waarschijnlijk gaf ik die overtuiging pas tegelijk met mijn 
bewustzijn op. In ieder geval was, toen ik weer tot bezinning kwam, 
alles anders, en toen ik overeind kwam en in Wagenseils gelijkmoe-
dige gezicht keek, wist ik dat ik verloren had.  
 ‘Zo gaat dat immers niet,’ zei hij. ‘Je kunt met mij niet onderhan-
delen.’ Hij keek op zijn horloge. ‘Jammer. Nu hebben we nog tien mi-
nuten. Hoe kunnen we die het beste gebruiken, hm?’ Hij liep lang-
zaam naar zijn blok steen terug en ging zitten. ‘Ik doe je een voorstel. 
Ik ga niet praten, maar jij.’  
 Ik begreep niet wat hij bedoelde en ik kon er ook niet meer over 
nadenken; nee, dat waren geen gedachten meer die nu door mijn 
hersenen joegen, het waren warrige, felle flarden van beelden, stuip-
trekkend door elkaar zag ik alles wat me nog te wachten stond, zelfs 
de tien minuten zag ik: een wijzerplaat met bij de tien een rode wij-
zer: tien minuten, tien minuten –  
 ‘Nou?’ zei Wagenseil. ‘Zeg het maar. Je mag alles zeggen wat je 
wilt. Nou, nou, nou. Je zult toch wel iets op je hart hebben wat je 
graag nog zeggen wou? Misschien ook iets tegen mij? Je mag alles 
zeggen.’  
 Tien minuten, tien minuten. Dan sta ik in de barak met links en 
rechts een SA-man, en alle anderen om me heen, radeloos, ontzet – 
maar ik kom immers niet meer in de barak, ze zullen zich met me 
bezighouden, ijverig met me bezighouden, tien minuten, tien minu-
ten, ik verlies, ik verlies, op het spoor naast me is Wagenseil ver 
voor, ver voor –  
 ‘Nou?’ zegt hij weer. ‘Begrijp je het niet? Je mag me alles recht in 
mijn gezicht zeggen. Wat kan je nu nog gebeuren? Over tien minuten 
is toch alles voorbij. En je hebt nu tenminste de kans om eerst nog je 
hart te luchten. Nou?’  
 Tien minuten, tien minuten, in ’s hemelsnaam, ik moet toch iets 
bedenken. Ik kan toch niet sterven, ik kan zo toch niet sterven, ik 
moet toch eerst mijn hart luchten, ik moet toch eerst nog zeggen wat 
ik op mijn hart heb.  
 ‘Zie je wel,’ zegt Wagenseil en hij knikt. ‘Je bent te laf. Je hangt zo 
aan je parasietenbestaan, dat je denkt dat je het door te praten mis-
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schien in gevaar brengt en door te zwijgen misschien redt. Maar zo 
gaat het niet.’  
 Tien minuten, en zo gaat het niet, en op het andere spoor zie ik 
helemaal geen locomotief meer, voorbij, voorbij, die is al op zijn be-
stemming, en daar is ook Wagenseil al opgestaan en komt op me af, 
tien minuten en voorbij, hoe moet ik nog in de barak komen, hoe 
moet ik het de anderen nog zeggen, hoe moet ik het hem nog zeggen, 
hem, daar staat hij nu.  
 ‘Is dat niet vreemd?’ zegt hij. ‘Dat je nu nog niet eens, in deze laat-
ste ogenblikken, uit je bestaan als untermensch omhoog kunt ko-
men?’  
 En hij slaat me in mijn gezicht.  
 ‘Dat je te laf bent om je mond open te doen? Walg je daar zelf niet 
van?’  
 En hij slaat nog een keer, bedachtzaam, aandachtig, met zijn hoofd 
schuin.  
 ‘Dat je nu nog speculeert hoe je het zult doen? Dat je je mond 
houdt, nu nog je mond houdt?’  
 En hij spuwt me in mijn gezicht, één keer en nog een keer.  
 ‘Dat je nog steeds hoopt en tot het eind zult hopen dat ik mis-
schien op andere gedachten kom en je naar huis stuur? Dat je nog 
steeds op mijn medelijden hoopt – jij – op mijn medelijden?’  
 En ondertussen kletst de hondenzweep en kletst zijn speeksel in 
mijn gezicht, ik hoor het meer dan dat ik het voel, en mijn gezicht is 
blind, en nu hoor ik:  
 ‘Dat je liever in je eigen stront verzuipt dan zelf de stront op te 
ruimen? Hier: pak mijn revolver, als je er niet te laf voor bent.’  
 En ik voel het koud langs mijn hand gaan en hoor hoe het voor 
mijn voeten neerklettert.  
 ‘Of wil je liever de strop? Hier, ik leg hem zelf om, en ik zal je om-
hoog helpen, als je niet te laf bent, ik geef je nog één kans, als je niet 
te laf bent, jij hebt de keus, als je niet te laf bent –‘  
 En dat hoor ik steeds verder weg en ben alleen bang dat ik nu in 
elkaar zal zakken, en met het enige oog waarmee ik nog kan kijken 
zie ik hem op het blok steen staan en de strop aan een dikke tak be-
vestigen –  
 – en nu is het voorbij en ik ben te laat gekomen, en op het andere 
spoor komt de locomotief me al tegemoet, het kan toch alleen maar 
de locomotief zijn, denk ik, ik zie de rook toch, en nu gooit de ander 
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zijn armen in de lucht, en valt en valt neer en ligt daar, en nu kan hij 
me niet meer tegenhouden, denk ik, nu fluit en suist het en nu gaat 
het snel, heel snel, misschien kom ik toch nog op tijd, denk ik, en wat 
ik daarna nog dacht, weet ik niet meer.  
 Ik weet ook niet meer hoe ik de twee kilometer naar de grens 
doorgekomen ben en over de grens naar Nederland. Ik weet niet wie 
me opgeraapt en naar het ziekenhuis gebracht heeft. Ze zeiden later 
dat ik vijf dagen tussen leven en dood gezweefd heb, inderdaad, met 
die woorden zeiden ze het, en ze waren verbaasd wat ik daar zo gek 
aan vond. Ik zorgde in dat ziekenhuis toch al voor wat hoofdschud-
den. Want toen ze me meer over die vijf dagen begonnen te vertellen, 
en dat ik bijna aan één stuk door had liggen ijlen, toen moest ik de 
dokter wel onderbreken:  
 ‘Ik weet wat ik in het delirium gezegd heb, dokter.’  
 ‘Maar hoe kunt u dat weten?’ vroeg hij glimlachend. ‘U was de 
hele tijd bewusteloos.’  
 ‘Toch weet ik het,’ hield ik vol. ‘Zal ik het zeggen? Het waren twee 
zinnen: Ik heb de keus en Mij komt de wraak toe.’  
 Hij keek me wantrouwig aan, alsof hij het een paar seconden voor 
mogelijk hield dat ik vijf dagen delirium maar gesimuleerd had, en 
brak het gesprek af. En ik heb hem ook later niet uitgelegd hoe ik zo 
zeker wist dat ik juist dat gezegd had. Ik kon immers niets anders 
gezegd hebben. Want dat – het kwam later steeds duidelijker terug 
in mijn herinnering – dat waren mijn laatste heldere gedachten, voor 
ik op Wagenseil schoot: Ik heb de keus en Mij komt de wraak toe. Die 
twee gedachten waren het, en ze cirkelden rond dat ene beeld: het 
verminkte lijk van Landauer in onze barak, en wij in het trillende 
kaarslicht eromheen, en Gurewitsch, die zei: ‘Deze hier had de keus’, 
en Aschkenasy, die zegt: ‘We hebben geen keus, want Mij komt de 
wraak toe, zegt de Heer!’ Ja, dat was het. Dat was het beeld dat ik 
zag, en Ik heb de keus en Mij komt de wraak toe: dat was wat ik dacht. 
En toen schoot ik.  
 
Hij viel stil met een diepe, raspende zucht, die bijna een kreun was; 
misschien kreunde hij uit zijn herinneringen, misschien had zijn ver-
slag hem zozeer uitgeput. Zijn hoofd was op zijn borst gezakt en op 
zijn magere, uitgeteerde gezicht stond het zweet in onregelmatige 
plekken, en plotseling begon het hangende ooglid boven zijn rech-
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teroog te trillen. Waarschijnlijk kwam dat nog door een verwonding. 
Maar voor mij zag het eruit of hij wilde gaan huilen.  
 ‘Waarom bent u dan treurig?’ vroeg ik bijna verwijtend. ‘U hebt er 
toch geen spijt van dat u dat monster neergeschoten hebt?’  
 Hij kwam langzaam overeind met zijn hoofd:  
 ‘Nee,’ zei hij. ‘Daarvan niet. Maar zo was het niet bedoeld. Ik had 
me naderhand zelf neer moeten schieten. Zo was het immers niet 
bedoeld, dat ik naderhand zou vluchten. Maar ik wilde alsnog de 
keus maken die van Landauer op mij overgegaan was. Ik wilde 
zelfmoord plegen en eerst nog iemand doden. Zo was het niet be-
doeld, dat ik hem doodde om mijn eigen leven te redden.’  
 Ik moest tegen de dwingende en nogal griezelige indruk van zijn 
woorden ingaan en dat lukte me niet zo goed:  
 ‘Nou,’ zei ik, ‘dat is tenminste iets: levend uit die hel komen.’  
 Hij keek me aan met zijn ene oog ver opengesperd en het andere 
onder het trillende ooglid.  
 ‘Naar ieder schip,’ mompelde hij. ‘Naar ieder schip dat uit Europa 
komt. Ik heb al vanuit Nederland geprobeerd erachter te komen. En 
ik weet het nog steeds niet.’  
 Ik schrok. Het was volkomen duidelijk wat hij bedoelde. En ik 
schaamde me dat ik daar niet aan gedacht had.  
 ‘Naar ieder schip, naar ieder schip,’ kreunde hij. ‘Vijfenzeventig. 
En er komt niemand.’  
 ‘Maar dat bewijst toch niets? Daaruit kun je toch niet concluderen 
dat hun iets overkomen is?’ Ik kon zijn roerloze wanhoop niet meer 
verdragen, ik greep hem en schudde hem door elkaar. ‘Luister! U 
hebt toch zelf verteld dat een deel van de bewakers niet zo erg was – 
misschien zelfs het grootste deel – en misschien kwam het goed uit 
dat ze dat exemplaar van een commandant kwijt waren. Luister toch! 
Hij was er toen niet meer; waarom zou uw kameraden dan meteen 
het ergste overkomen zijn? Juist niet! Misschien hebt u juist hun le-
ven gered! Luister dan toch!’  
 Ik had in ieder geval bereikt dat hij me aankeek.  
 ‘Vijfenzeventig,’ zei hij. ‘En er komt niemand. Kunt u zich dat 
voorstellen? Kunt u zich voorstellen hoe ze zich voelden?’ Hij greep 
met beide handen zijn revers en trok ze huiverend op zijn borst naar 
elkaar. ‘Schiet, en vlucht. Vlucht de grens over en is gered. Mij komt 
de wraak toe. En verder?’ Hij keek me aan, ineengedoken, met knip-
perende ogen. ‘En verder? Nee nee. Ik had de keus, en ik heb ver-
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keerd gekozen. Ik heb wraak genomen en mijn wraak zal gewroken 
worden. Want Mij komt de wraak toe, zegt de Heer.’ Hij schudde 
zich en haalde diep adem, voor hij verderging, en het klonk als een 
vonnis: ‘Kandidaat-rabbijn Joseph Aschkenasy wist het. En hij wist 
ook dat het op het offer aankomt. Maar ik heb de Heer de wraak ont-
nomen, en ik heb Hem niet eens het offer gebracht dat Hem toe-
kwam. Dat, ziet u, had Hem misschien milder gestemd. Hem, en de 
gesels die hij ons gezonden heeft. Als ik mezelf gedood had, dat had 
mijn kameraden misschien gered.’ Hij was steeds langzamer en zach-
ter geworden en steeds meer ingezakt, en zo zat hij daar nu weer en 
keek me met uitgebluste ogen aan. ‘Dan was er toch ook één van de 
vijfenzeventig uit gekomen, één, die me had kunnen zeggen wat ik 
weten wil. Maar ik weet het niet, en niemand kan het me zeggen, en 
er komt niemand, er komt niemand.’  
 Ik probeerde nog verder op hem in te praten, probeerde hem dui-
delijk te maken dat New York toch maar één van de vele havenste-
den was waar vluchtelingen uit Europa aankwamen; misschien wa-
ren er in Baltimore of San Francisco of Seattle al veel van zijn kame-
raden uit het kamp aan land gekomen, ja, misschien bevond deze of 
gene zich al in New York; hij moest de hoop toch niet opgeven en 
verder rondkijken; ik zou hem daarbij helpen en ik zou, iedere keer 
als ik een vroegere gevangene uit een Duits concentratiekamp tegen-
kwam, informeren en hem dan bericht sturen – maar hij luisterde 
helemaal niet meer. Hij was opgestaan en liep met zijn revers huive-
rend over zijn borst getrokken, gebukt en met slepende passen naar 
de deur.  
 ‘In ieder geval!’ Ik hield hem nog een keer staande, ik wilde hem 
niet zo leeg en hopeloos laten gaan. ‘Vertelt u me in ieder geval op 
welk adres ik u kan bereiken, als ik iets te weten kom.’  
 Hij keerde zich om. Over zijn uitgemergelde gezicht ging vaal de 
schemer van een bijna toegeeflijke glimlach, toen hij mij de naam van 
het kleine hotel aan de Lower East Side noemde.  
 Ik had papier en potlood tevoorschijn gehaald en keek hem vra-
gend aan, en zag de glimlach op zijn gezicht verstarren en bevriezen:  
 ‘Ik heet Joseph Aschkenasy,’ zei hij.  
 
 
 


