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Ter nagedachtenis aan twee mannen: 
mijn vader Alfred Kantor 

mijn grootvader Simon Berg  
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Toen sprak Izak tot zijn vader Abraham en zei: Mijn vader! Hij zei: Zie, 
hier ben ik, mijn zoon. Hij zei: Zie, hier is het vuur en het hout, maar 
waar is het lam voor het brandoffer? Abraham zei: God zal Zichzelf 
voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn zoon. Zo gingen zij bei-
den samen. 
 

Genesis 22:7-8 
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[1] 
 
In de zomer van het jaar 1946, ongeveer zes jaar na mijn geslaagde 
vlucht uit een ineengestort Frankrijk, kwam ik weer naar Parijs. Een 
van de eerste dingen die ik deed was een wandeling maken over de 
Champs Élysées, een langzame en plezierige wandeling; ik wilde zeker 
weten dat de Champs Élysées nog altijd een van de twee mooiste straten 
ter wereld waren – twee, want ze zijn tussen de Place de l’Étoile en 
Rond Point heel anders dan tussen Rond Point en Place de la Concorde. 
En daar, al in het laatste derde deel van de linkerkant, op een half tus-
sen de struiken verborgen bank, zat mijn oude vriend monsieur Bour-
guignac.  
 Hij herkende me als eerste en wenkte me een paar keer met zijn opge-
stoken rechterhand – een groet van bijna eruptieve hartelijkheid voor 
zijn terughoudende, altijd wat aarzelende en eenzelvige karakter. Heel 
blij dat ik hem blijkbaar in zo’n goede gezondheid terugzag, ging ik 
naast hem zitten. Monsieur Bourguignac was een van de weinige Fran-
sen die ik tijdens mijn emigratie beter had leren kennen en ik had bij-
zonder vriendelijke herinneringen aan hem. We maakten voorjaar 1939 
kennis met elkaar. In verband met een van de vergeefse acties die ver-
schillende groepen gevluchte Midden-Europese intellectuelen wilden 
ondernemen om het verzet van hun gastlanden tegen Adolf Hitler te 
steunen, was ik toen voor het inwinnen van bepaalde formeel-juridische 
richtlijnen verwezen naar een departement van het ministerie van Bin-
nenlandse Zaken, waar monsieur Bourguignon werkte. Tot mijn grote 
en aangename verrassing bleek hij zo’n beetje het tegendeel van een for-
mele jurist te zijn, namelijk een hartelijke, milde en wijze man, die erg 
leed onder het verloop van de gebeurtenissen in de wereld en voor zich-
zelf alleen nog een uitweg zag in een weemoedig, afstandelijk vertrou-
wen. Aan onze om zo te zeggen zakelijke relatie kwam trouwens al 
gauw een eind, doordat monsieur Bourguignac – hij sprak overigens 
uitstekend Duits – ander werk te doen kreeg. Maar we hadden elkaar 
nog vaak privé gesproken, de laatste keer een paar dagen na het uitbre-
ken van de oorlog.  
 Ook nu knoopte ik na enig wikken en wegen weer bij die laatste ont-
moeting aan, omdat ik met monsieur Bourguignac op de Champs Ély-
sées zat, en die waren nog altijd de twee mooiste straten ter wereld.  
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 ‘Weet u nog wat u toen bij het afscheid zei?’  
 Hij keek me verwonderd aan. Misschien was hij verwonderd om het 
feit dat ik me zijn afscheidswoorden herinnerde en misschien om de on-
redelijke eis dat hij zich die herinneren moest. ‘Nou?’ zei hij glimla-
chend.  
 ‘U zei: “Wees niet bang, want wij winnen de oorlog.”’  
 ‘Nou?’ herhaalde hij nog steeds glimlachend.  
 ‘Ik wou dat toen niet aannemen, en al helemaal niet van u, omdat u 
altijd zo pessimistisch was. Maar u hebt gelijk gekregen.’  
 ‘O ja?’ Hij glimlachte niet meer.  
 ‘Dat is zeker,’ zei ik; dat kon ik nog net met een goed geweten zeg-
gen.  
 ‘Zeker.’ Hij knikte langzaam en moedeloos voor zich uit, net als toen, 
telkens wanneer we over de dreigende toekomst gesproken hadden. ‘Ze-
ker. Wees voorzichtig met zekerheid. Vooral wanneer je het tegen een 
rechter-commissaris hebt.’  
 Niet dat ik hem op andere gedachten wilde brengen – ik was alleen 
verrast dat hij zichzelf zo noemde:  
 ‘Bent u tegenwoordig rechter-commissaris?’  
 ‘Dat was ik toen ook af en toe. En nu ben ik het weer. – Tijdens de 
bezetting was ik het niet,’ voegde hij er met een andere stem en een an-
dere glimlach aan toe. ‘Integendeel: toen zat ik gevangen.’  
 Ik was hem dankbaar voor die ongevraagde mededeling en dankbaar 
dat hij nu zweeg.  
 ‘Begrijpt u me niet verkeerd,’ zei hij even later. ‘Als ik niet precies 
weet of we deze oorlog werkelijk gewonnen hebben, dan komt dat hoofd-
zakelijk doordat ik niet precies weet waar het in deze oorlog nu eigenlijk 
om ging. Weet ú het misschien? Maar komt u me nu niet aan met de-
mocratie en vrijheid. Dan zou ik erg teleurgesteld zijn.’  
 ‘En als ik toegeef dat ik het ook niet weet – zou dat dan geen teleur-
stelling voor u zijn?’  
 ‘Minder. Dan hebt u namelijk nog een kans om erachter te komen.’ 
Weer knikte hij voor zich uit. ‘Onzekerheid kan iets heel vruchtbaars 
zijn, weet u. En degenen die hun onzekerheid toegeven, zijn niet de de 
ergsten. Erg zijn alleen degenen die altijd zo vreselijk zeker weten waar 
het om gaat. Die altijd alles zo ontzettend zeker weten. Voor wie alles 
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altijd heel eenvoudig is. – Eigenlijk vreemd dat je feiten ook kunt ver-
sluieren door ze te vereenvoudigen, of niet soms?’  
 Hij had dat direct en bijna opgewekt gevraagd en ik bevestigde het 
maar al te graag. Verder zei ik niets. Ik wachtte. Ik had het idee dat 
monsieur Bourguignac nu pas wilde zeggen wat hij op zijn hart had.  
 Intussen gingen zijn gedachten weer op in een herhaald en langzaam 
knikken. En wat hij toen zei, kwam nog helemaal uit die gedachten 
voort:  
 ‘Hij wist het ook niet. Al had hij er zo grondig over nagedacht als 
maar kon.’  
 ‘Wie?’ vroeg ik ten slotte, toen er niets achteraan kwam.  
 ‘O ja.’ Monsieur Bourguignac keek me schuldbewust aan. ‘Neemt u 
me niet kwalijk. Ik denk aan een gevangene die we in de Santé hadden. 
Overigens een landgenoot van u. En bijna een collega. Ik moet al een 
hele tijd aan hem denken – sinds we ons afvroegen waar het eigenlijk 
om gaat. En ik vraag me net af of ik u de aantekeningen zal laten zien 
die hij tijdens zijn gevangenschap gemaakt heeft. – Nee, zo niet.’ Glim-
lachend temperde monsieur Bourguignac mijn blijkbaar al te gretige be-
langstelling. ‘U moet daar geen verkeerde verwachtigen van hebben. 
Dat was in 1939, nog voor de oorlog. Het heeft niets met de oorlog te 
maken – met de oorlog, die we gewonnen hebben, nietwaar? – en het is 
absoluut niet actueel. Of misschien wel. Nou, u zult het wel zien. Komt 
u maar mee.’  
 Niet lang daarna zat ik achter drie grote, dikke schriften, waarvan de 
bladzijden dicht en tot de rand beschreven waren met een per passage 
veranderend en toch steeds gelijkblijvend handschrift – de dwang die er 
soms uit bleek kon uit een besef van ruimtelijke beperking voortkomen; 
ik weet niets van grafologie en ik ben een volkomen leek, als ik zeg dat 
het een handschrift was dat uiterst geconcentreerd wilde zijn.  
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[2] 
 
Al tien dagen vraag ik papier en iets om mee te schrijven. Van-
daag kreeg ik het eindelijk.  
 ‘Du papier, et quelque chose pour écrire’ – tien dagen lang zei 
ik het tegen de bewaker, drie keer per dag, telkens als hij tussen 
de cellen aan kwam sloffen met zijn werktuiglijke vraag of er iets 
bijzonders was. Dat hij op die vraag van de gevangenen geen 
antwoord verwachtte, werd me al gauw duidelijk. Maar hele-
maal in het begin, toen ik nog niet goed wist wat mijn gevangen-
schap te betekenen had, zei ik altijd beleefd en duidelijk ‘Non’ en 
soms zei ik er zelfs ‘monsieur’ achteraan: ‘Non, monsieur,’ zei ik, 
of ik zei: ‘Merci, rien.’ Later schudde ik alleen maar mijn hoofd 
en na een tijdje leerde ik dat zelfs af. Ik merkte het niet meer, als 
hij kwam. Ik had mijn eigen gedachten. Die namen me helemaal 
in beslag.  
 Tien dagen geleden was het zover. Toen hij ’s morgens weer 
met zijn ‘– quelque chose?’ kwam, zei ik – even beleefd en duide-
lijk als ik eerst ‘Non, monsieur’ gezegd had: ‘Oui, monsieur.’  
 Hij bleef niet eens helemaal staan en keek me niet eens aan. 
Hij trok alleen zijn rechterbeen iets langzamer bij en draaide zijn 
hoofd half naar achteren, alsof hij iets zocht op zijn eigen schou-
der: ‘Qu’est-ce qu’il-y-a?’  
 Ik had de indruk dat ook dat maar een deel van een mechani-
sche procedure was en dat hij nu in ieder geval verder zou slof-
fen, onverschillig of ik antwoord gaf en wat dat zou zijn.  
 ‘Eh bien? Qu’est-ce que tu veux?’  
 ‘Du papier, s’il vous plaît. Et quelque chose pour écrire.’  
 Zichtbaar teleurgesteld draaide hij zijn hoofd weer terug en 
dreunde een voorschrift op dat inhield dat brieven alleen met 
speciale toestemming van de gevangenisdirectie geschreven 
mochten worden.  
 ‘Ce n’est pas pour une lettre!’  
 Dat had ik zo luid en haastig gezegd, dat hij zich verbaasd 
omkeerde: ‘Eh –?’  
 ‘C’est pour moi-même.’  
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 ‘Eh? Pour toi-même?’ En daarop verhief hij zijn stem demon-
stratief en honend: ‘Voyons, ce type là! Il veut écrire une lettre à 
soi-même!!’  
 Uit een cel die ik niet kon zien klonk hard gelach. Ook de be-
waker lachte, vlak voor mijn gezicht. Ik voelde het bloed naar 
mijn hoofd stijgen en had het volgende ogenblik graag een paar 
scheldwoorden geuit – als ik niet opeens iets heel vreemds beseft 
had. Ik besefte dat het bijna de waarheid was wat die twee bul-
kende idioten als grap beschouwden: dat het echt een soort 
“brief aan mezelf” was waarvoor ik papier en schrijfmateriaal 
nodig had.  
 ‘Je vous prie, monsieur, de me donner du papier, de l’encre, et 
une plume,’ zei ik rustig en overdreven duidelijk; het klonk als 
een conversatieoefening uit een ouderwets leerboek en eigenlijk 
had de bewaker moeten zeggen: ‘Tout de suite, monsieur, et 
veuillez bien accepter le papier buvard de mon oncle.’  
 Zoiets zei hij natuurlijk niet, maar hij spuwde op de grond en 
slofte verder. Daarmee was de zaak voor hem afgedaan.  
 Maar voor mij niet. Toen hij ’s middags weer langs mijn cel 
kwam en weer zijn ‘– quelque chose?’ voor zich uit mompelde, 
net of hij nog maar een paar uur geleden geen antwoord gekre-
gen had – zei ik net als een paar uur eerder: ‘Oui, monsieur. 
Donnez-moi du papier et quelque chose pour écrire, s’il vous 
plaît.’  
 Hij liep door zonder zelfs maar om te kijken.  
 ’s Avond liet ik de aanspreekvorm weg.  
 ‘Donnez-moi du papier et quelque chose pour écrire, s’il vous 
plaît,’ zei ik.  
 ‘Fiche-moi la paix,’ zei hij en dat was alles.  
 De volgende dag liet ik alle overbodige woorden weg; ik zei 
alleen nog maar: ‘Du papier et quelque chose pour écrire.’  
 ’s Morgens zei hij niets, ’s middags ‘Merde’ en ’s avonds niets. 
Daar bleef het bij. Ik zei drie keer per dag: ‘Du papier et quelque 
chose pour écrire’, hij gaf drie keer per dag geen antwoord en de 
volgende dag zei ik het weer drie keer. Ik dacht er nauwelijks 
nog bij na.  
 Maar ik dacht heel veel aan wat ik wilde schrijven.  
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 Het moet niet zoiets als mijn volledige levensgeschiedenis 
worden. Ik wil alleen aangeven langs welke weg ik hier gekomen 
ben. Ik wil vertellen hoe het gekomen is dat ik nu, augustus 1939, 
in de cel van deze Parijse gevangenis zit. Ik heb ook al gepro-
beerd mijn verslag te ordenen, chronologisch en inhoudelijk. Als 
ik nu ga schrijven, volg ik al een bepaald plan. En tot dat plan 
hoort ook dat ik pas als de tijd er rijp voor is op het ontstaan – en 
op de betekenis die het allemaal voor mij zal hebben – in kan 
gaan.  
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[3] 
 
Van de mensen die me op mijn weg beslissend beïnvloed heb-
ben, staat mijn vader ver bovenaan. Ik zou zelfs kunnen zeggen: 
het is mijn vaders schuld dat ik hier zit. Maar dan moet ik er 
meteen aan toevoegen dat zijn schuld volkomen onopzettelijk en 
onbewust was. Mijn vader – dat zie ik beter dan ooit – had altijd 
het beste met me voor. Hem in staat achten om zijn enige zoon 
bewust kwaad te doen zou gewoon belachelijk zijn. Hij was trou-
wens nooit van plan om iemand kwaad te doen. Daarentegen 
was hij veel goeds van plan en deed ook veel goeds. Want mijn 
vader was een goed mens – ik kan het niet anders zeggen, hoe 
kleurloos en nietszeggend het ook mag klinken. Mijn vader was 
goed zoals andere mensen blond of vroegopstaanders of Bulga-
ren zijn. Voor hem was het vanzelfsprekend om goed te zijn en 
hij vond het niet prettig als daar ophef over gemaakt werd en 
zelfs als het gemerkt werd. Gebeurde dat toch, dan werd hij op 
een roerende manier verlegen en raakte ontdaan – zeker door de 
directe complimenten en dankbetuigingen waaraan hij in zijn be-
roep als arts telkens weer blootgesteld werd en die altijd in gelij-
ke mate voor de goede mens als voor de goede dokter bestemd 
waren. Misschien leefde mijn vader in alle ernst de oude wijs-
heid na dat alleen een goed mens ook een goede dokter kan zijn.  
 De enige herinnering die ik in dit verband heb, is afkomstig 
uit mijn zesde levensjaar. In de winter van 1915, de tweede oor-
logswinter, verliet mijn vader het Weense militaire hospitaal 
waar hij tot dan toe gediend had om naar het front te gaan. Er 
werd een afscheid voor hem georganiseerd en onder de cadeaus 
die ik toen op de stevige ronde tafel in onze salon zag liggen 
wekte een opgerold en als oorkonde dichtgebonden papier mijn 
bijzondere belangstelling. Maar pas ’s avonds bij het pakken van 
zijn koffer, rolde mijn vader het uit om het mijn moeder te laten 
zien. Snel sloop ik ernaartoe. Het was echt een soort oorkonde, 
blijkbaar in de vorm van een gedicht en geschreven met kunstig 
versierde letters. Het onderschrift luidde: Voor majoor-arts dr. Jo-
seph Maier – van de gewonden van kamer VIII. Van het gedicht zelf 
– misschien een citaat, misschien speciaal voor die gelegenheid 
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geschreven – kan ik me nog maar één regel herinneren: Want 
vandaag verlaat ons een goed mens. Op die regel wees mijn vader en 
zei, half naar mijn moeder gekeerd en met een benauwde stem: 
‘Een goed mens. Dat zou ik wel willen zijn.’  
 Of mijn vader vrijwillig naar het front ging of dat hij tegen zijn 
oproep gewoon niets ondernam, weet ik niet precies en heb ik 
ook nooit gehoord, omdat hij het nooit ter sprake bracht. Alleen 
kwam het die avond nog tot een gesprek tussen hem en een 
broer van mijn moeder, die ook in uniform was en binnenkort 
naar het front moest. Het gesprek, waarbij mijn moeder de hele 
tijd zwijgend voor zich uitkeek, draaide om de vraag of het goed 
en nodig was dat mijn vader naar het front ging. Het was een ge-
sprek waarin veel stiltes vielen en waar ik weinig van begreep. 
En na een bijzonder lange stilte zei mijn oom: ‘Ik begrijp jou niet, 
Pepi. Ík moet. Maar jíj? In jouw positie? Zo geliefd als je bent? Jij 
komt er toch wel onderuit?’ Mijn vader keek hem net zo glimla-
chend en hoofdschuddend aan als hij anders op mijn jongens-
streken reageerde en ook in zijn stem klonk dezelfde milde te-
rechtwijzing: ‘Maar je wordt toch dokter om ánderen te helpen 
en niet jezelf?’  
 Toen ik de volgende dag wakker werd, was hij al weg. Dat 
maakte ondertussen niet bijzonder veel indruk op me en ik zag 
wat komen ging zonder angst tegemoet. Doordat mijn vader 
sinds het uitbreken van de oorlog de meeste tijd in het hospitaal 
was, zag ik hem toch al niet zo vaak – nu zou ik hem gewoon een 
tijd helemaal niet zien en dat maakte waarschijnlijk niet zoveel 
uit en dat was niet zo erg. In het begin was het ook helemaal niet 
erg. Het was zelfs heel interessant. Voor mijn gevoel werd ik be-
trokken bij een belangrijke vernieuwing en ik vond mezelf dan 
ook belangrijk.  
 Een van die eerste dagen, nadat ik iets stouts had gedaan, riep 
mijn moeder me bij zich en keek me lang aan. ‘Je moet je nu altijd 
heel behoorlijk gedragen, Otto,’ zei ze. ‘Als een volwassene, snap 
je? Jij bent nu de enige man in huis.’ Zo dacht ik er zelf ook over 
en ik nam haar woorden heel serieus – al te serieus, zoals bleek. 
Een paar dagen later namelijk, toen ik terwijl hij overging toeval-
lig in de buurt van de telefoon was, nam ik de hoorn op en be-
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antwoordde de stem die dokter Maier wilde spreken met: ‘Mijn 
vader is er niet. Ik ben de enige man in huis.’ Op de een of ande-
re manier kreeg mijn moeder dat te horen en het werd meteen als 
anekdote doorverteld – altijd tot hilariteit van de volwassenen, 
tegen wie ik bij die gelegenheid de eerste verdenking koesterde 
dat ze het niet altijd zo bedoelden als ze zeiden.  
 Het duurde niet lang of het nieuwe was van de afwezigheid 
van mijn vader af en ik begon naar hem te vragen. Maar omdat 
mijn moeder steeds dezelfde vage antwoorden gaf, waar ik sinds 
het verhaal over “de enige man” ook geen echt vertrouwen meer 
in had, stelde ik al gauw geen vragen meer. Ik merkte wel gere-
geld dat ik naar dingen keek die me aan mijn vader herinnerden. 
Ook slenterde ik zo vaak mogelijk door de leegstaande en koud 
ruikende praktijkruimten en zelfs het bordje op de deur: dr. Jo-
seph Maier, arts, spreekuur 14.00-16.00 kreeg langzamerhand bete-
kenis voor me. En één keer ging ik zelfs in de leunstoel zitten die 
alleen voor hem bestemd was en waarin ik nog nooit iemand an-
ders had zien zitten.  
 Begin april werd ik ziek: een lichte griep. Natuurlijk stuurde 
mijn moeder me meteen naar bed – want bij alles wat ook maar 
in de buurt kwam van ziekte: een lichte hoest, een klein gebrek 
aan eetlust, was het bed altijd het directe en onontkoombare ge-
volg. Daarna hield mijn vader zich dan met me bezig en bepaal-
de welke behandeling er nodig was. Op dat onderzoek wachtte 
ik altijd met een vreemd blije opwinding. Ik kreeg bijna een 
plechtig gevoel en de stem van mijn vader klonk altijd veelzeg-
gend, ook als de diagnose uiteindelijk luidde dat het niet zo ge-
vaarlijk was en dat ik de volgende dag weer uit bed kon. Soms 
zei hij ook nog uitdrukkelijk tegen mijn moeder: ‘Heel goed dat 
je de jongen meteen in bed gestopt hebt, dan is hij morgen ten-
minste weer helemaal beter.’ Dat hij daarmee alleen maar op een 
tactvolle manier wilde laten merken dat ze wat overdreef, werd 
me pas jaren later duidelijk. Toen nam ik alles klakkeloos aan, 
toen was ik de volgende dag beter, omdat mijn vader dat zei, en 
zei hij het niet, dan was ik ook niet beter. Altijd, zelf bij langduri-
ge ziektes, betekende mijn ziekte minder voor me dan wat mijn 
vader zei en deed. Als hij zijn hoofd op mijn borst legde, luister-
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de hij niet naar mijn hart of mijn longen, maar toverde de pijn uit 
mijn binnenste tevoorschijn en weg. Zijn nabije lichaamsgeur 
omgaf me met zo’n weldadige kracht, dat ik al mijn zwakte daar-
in op voelde gaan. En dan zijn handen – wat ging er niet allemaal 
van zijn handen uit! Ze waren koel als ik koorts had, ze warm-
den me als ik koude rillingen had, ze verzachtten en lieten rijpen, 
ze deden altijd precies wat me goeddeed. Het waren wonderhan-
den, ik hield meer van ze dan van wat dan ook en greep iedere 
gelegenheid aan om mijn gezicht ertussen te vlijen – zelfs bij het 
“lopen met zijn voeten”, het betoverendste genoegen dat ik ken-
de: ik ging zo op zijn schoenen staan dat zijn passen me meena-
men en opwindend genoeg liep ik achteruit.  
 Naar de handen van mijn vader verlangde ik ook nu het 
meest, wanneer ik door mijn moeder onder de wol gestopt was, 
onbeweeglijk in bed lag en door de uitwerking van twee tablet-
ten begon te transpireren. Ik wou dat mijn vader kwam om met 
zijn handen het zweet af te vegen en om zijn hand op mijn voor-
hoofd te leggen en met zijn hand mijn pols te voelen. Ik verlang-
de naar hem, naar zijn hoofd op mijn borst en naar zijn stem. Het 
was een wild, heerszuchtig verlangen. Ik wist niet meer of wilde 
niet weten waarom hij niet hier was, waarom hij eigenlijk wegge-
gaan was – nu moest hij toch wel terugkomen, want ik had hem 
nodig en ik was toch ziek? Waarom kwam hij niet? Waar was 
hij? Wat had het voor zin dat hij zich nog steeds niet liet zien? Ik 
wou geen verstoppertje meer spelen. Ik wou mijn vader, ik riep 
hem, ik snikte om hem en ik wou niet beter worden, als hij niet 
kwam.  
 Ik werd natuurlijk beter; het duurde alleen wat langer dan 
anders. En mijn vader kwam natuurlijk niet; dokter Munk 
kwam, met wie hij bevriend was en van wie mijn moeder voor 
mij blijkbaar veel verwachtte. Ze bereikte het tegendeel. Ik lag 
met samengeknepen lippen, ademde niet diep in en ook niet 
langzaam uit en gaf geen antwoord op de vragen die me gesteld 
werden. Dokter Munk stelde hoofdschuddend vast dat hij de 
kleine Otto, die toch altijd een aardige en verstandige jongen 
was, niet terugkende – wat echter net zo weinig uithaalde als zijn 
uiteindelijke dreigement dat hij het mijn vader zou vertellen. Pas 
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het verwijt van mijn moeder dat een jongeman van mijn leeftijd 
zich toch niet als een klein kind moest gedragen, bracht me tot 
rede: ik vroeg honend waarom ik opeens weer een man was (het 
“jonge” liet ik weg). En omdat ik mijn stilzwijgen nu al gebroken 
had, gaf ik ook de gewenste inlichtingen. Maar toen dr. Munk bij 
het afscheid een vriendelijk kneepje in mijn wang wilde geven, 
onttrok ik me daaraan met de scherpe terechtwijzing, dat je een 
man niet hoort te knijpen. Dokter Munk moest lachen, mijn moe-
der moest lachen en ik had durven zweren dat ze hem buiten in 
de voorkamer het verhaal van “de enige man in huis” vertelde.  
 
Ze vertelde het ook mijn vader, toen die eindelijk met verlof naar 
huis kwam – er moest ondertussen wel minstens een jaar verstre-
ken zijn, want het was weer winter. Ik herinner me die avond 
nog heel goed, niet alleen door het verhaal van “de enige man”.  
 Het begon ermee dat ik niet meemocht naar het station. Mijn 
moeder wilde per se alleen en sloeg zelfs het aanbod van onze 
kokkin Mali om mee te gaan af. Mali liet zich alleen niet zo mak-
kelijk afschepen als ik. Ze begon telkens opnieuw over het slech-
te weer, over het gedrang dat haar op het station te wachten 
stond, over de moeite die gedaan moest worden, en wie moest 
eigenlijk een rijtuig halen, als zij er niet was? Door haar harde 
Tsjechische accent klonken haar waarschuwingen dubbel ener-
giek – zonder dat ze intussen iets uithaalden.  
 ‘Nou, mooi,’ besloot Mali berustend en trok haar schouders 
op. ‘Dan vat mevrouw kou en dan heeft de tokto (zo luidde haar 
onverbeterlijke versie van “dokter”) niks aan zijn verlof.’  
 Dat leek een wel heel indrukwekkend argument, want mijn 
moeder keek even nadenkend voor zich uit, maar haar antwoord 
klonk toch weer alsof Mali helemaal niets gezegd had.  
 ‘Mali,’ zei ze, ‘ik wil graag dat de dokter een kop goede koffie 
krijgt, meteen als hij thuiskomt. Echte koffie van Mali,’ voegde ze 
er bij de deur nog aan toe. En nu was het Mali’s beurt om niet te 
luisteren:  
 ‘Houd een sjaal voor uw mond, mevrouw! Dat u geen sneeuw 
binnenkrijgt!’  
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 Er viel veel sneeuw die dag. Ik stond voor het raam in zon-
dagse kleren – blauw matrozenpak met blauw-witgestreept plas-
tron, zwarte kousen, glanzend zwarte lage schoenen – naar het 
langzame dwarrelen te kijken, dat met de schemering en het ge-
dempte straatrumoer op een raadselachtige manier versmolt. Je 
kon de schemering niet alleen zien, je kon hem bijna horen. Met 
matte koplampen kwamen de rode trams onder de niet-aflatende 
vlokken aanrijden en net zo mat als hun verlichting was ook hun 
bellen. Het houten geklepper van de paardentrams werd pas in 
de lichtkring van de gaslantaarns hoorbaar en leek niet in de ver-
te weg te sterven, maar in de schemering en in de dikke, zwaar 
neervallende gordijnen van sneeuw. Nu en dan schoof er geluid-
loos een huurrijtuig doorheen en voorbij en nog zeldzamer en 
sneller een automobiel. Ik volgde ze altijd maar in één richting. 
Ik dacht van alle voertuigen en zeker van de schimmig wegglip-
pende voetgangers, dat ze naar het station gingen, waar mijn va-
der aankwam. En opeens was het niet meer mijn vader die ik be-
groeten wilde en niet meer de vreemd opwindende bedrijvigheid 
van het station die me aantrok: het was de beweging beneden op 
straat, waarvan ik deel uit wilde maken. Bijna lijfelijk golfde het 
naar me op, schommelend en verleidelijk – als in het sprookje – 
‘Visje, visje in de zee!’ ‘Roep je, vrindje Piggelmee?’ – en ik wou mee 
naar beneden om met die beweging en richting mee te glijden, 
ermee vervloeien wou ik, met de volgende sneeuwvlok die langs 
de ruiten tuimelde. Ik drukte mijn voorhoofd en gezicht tegen de 
ruit, ik voelde mijn ogen groot worden en het kostte me een ge-
weldige inspanning en angstige hartkloppingen om mijn blik 
van de straat los te rukken. Maar de vlokkige gordijnen kon ik 
nu niet meer uit elkaar houden. Ze hadden zich in de steeds 
donziger geworden schemering verdicht tot één enkele, stijve 
sluier, die de gele lichten van boven nauwelijks nog doorliet; nu 
splitsten ze zich waterig in de breedte en nu merkte ik pas dat 
het tranen waren die mijn blik vertroebelden.  
 Ik wist niet hoe lang ik gehuild had en waarom. Maar dat be-
tekende niets en veranderde er niets aan. Ik bleef staan zoals ik 
stond met mijn voorhoofd tegen het raam en huilde geluidloos 
en roerloos – een oneindig gevoel van verlossing overviel me, 
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een zoet-verdrietige verwijdering, ik huilde immers niet, het 
huilde uit mij, ik kon er niets tegen doen en aan toevoegen, ik 
stond er los van, daar waren de tranen en hier was ik en een paar 
verdovende seconden dacht ik dat mijn tranen, en alleen die, me 
begrepen.  
 Toen mijn gezicht helemaal nat was, door en door nat, hield ik 
op en de natheid van mijn gezicht had nog iets van troost. Ik 
hield mijn hoofd achterover, net zoals ik anders bij een bloed-
neus deed, en wachtte tot mijn tranen gedroogd waren. Toen 
was het voorbij. Toen Mali de kamer binnenkwam, kon ze er 
niets van merken. Ze deed het licht aan, liet de zware, donker-
bruine rolgordijnen neer, maar keek toch naar me en zei met een 
kalmerend knikje: ‘Nou, Otti, nou komt papa gauw thuis.’  
 Een paar minuten later kwam hij ook echt. Toen de bel ging, 
was ik meteen naar de voorkamer gerend – en bleef een eindje 
van de deur plotseling staan. Het leek wel een verlammend ge-
voel: dat ik opeens geen beeld van mijn vader had, geen idee hoe 
hij eruitzag. Wanhopig probeerde ik me hem voor te stellen, in 
uniform, in burger, in kamerjas, in doktersjas – niets. Ik wist niet 
meer hoe mijn vader eruitzag.  
 Mali had opengedaan. Eerst verscheen mijn moeder. En daar-
na schuifelde er een brede, baardige man door de deur, lang-
zaam, een beetje onbeholpen, en hij had zijn rechterarm in een 
dik, vuilgrijs en op een paar plekken bloeddoordrenkt verband. 
Ik deed van schrik mijn ogen dicht en wist niet waar ik eigenlijk 
meer van schrok: dat mijn vader gewond was of dat die man 
mijn vader was.  
 Toen ik mijn ogen weer opendeed, stond mijn vader al in de 
voorkamer, knipoogde naar me en gaf met een samenzweerderig 
gebaar te kennen dat ik nog even geduld moest hebben. Daarna 
hielp hij de gewonde behoedzaam uit zijn jas. Zoals later bleek, 
ging het om een korporaal uit hetzelfde transport, die ’s nachts 
pas verder kon naar zijn Moravische dorp; dat was voor mijn 
vader reden genoeg om hem uit te nodigen.  
 Uit de keuken klonken de gedempte aanwijzingen van mijn 
moeder – en heel wat luider de opmerking van Mali dat ze nu 
dus heel verse koffie moest zetten en dat de tokto meteen weer 
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zo’n goed mens was, maar het klonk uit haar mond als een ver-
wijt.  
 En toen kwam mijn vader naar mij toe, langzaam, met zijn 
hoofd schuin en met zo’n glimlach op zijn hele gezicht, dat ik 
hem wel tegemoet wou smelten, dat alles wat ik in de tussentijd 
en dit laatste uur doorgemaakt had lelijke, schandalige twijfel 
aan mijn vader leek. En toen hij me optilde, was dat de verlos-
sing. Een ongekende zaligheid ging door me heen en maakte dat 
ik niets meer kon zeggen.  
 Nog steeds in de mand van zijn armen geborgen, nog steeds 
tegen zijn borst, zijn schouders en zijn wang gevlijd hoorde ik 
hem zeggen: ‘Dit is mijn zoon, meneer Votruba, mijn zoon Otto,’ 
en ik voelde hoe hij me steviger tegen zich aan drukte. Ook zag 
ik hoe meneer Votruba goedmoedig glimlachte en verlegen aan 
zijn snor draaide.  
 ‘Zeg meneer Votruba eens goedenavond, Otto,’ drong mijn 
vader fluisterend aan.  
 Ik zei geen goedenavond, omdat ik nog steeds geen woord 
kon uitbrengen. Maar ik knikte tegen meneer Votruba, twee keer, 
drie keer, heel vriendelijk knikte ik tegen hem en heel, heel trots, 
ik knikte tegen hem als een koning en ik knikte neer uit de on-
eindige hoogte van mijn geluk. Dat geluk hield de hele avond 
aan. Met buitengewone aandacht hing ik aan ieder woord, iedere 
blik en ieder gebaar van mijn vader, en het leek werkelijk of hij 
zich daarvan bewust was, alsof hij met ieder woord, iedere blik 
en ieder gebaar de al te lange afwezigheid goed wilde maken. En 
dat gevoel van een geheime afspraak werd nog sterker, doordat 
hij de hele avond eigenlijk maar twee keer het woord direct tot 
mij richtte.  
 Mijn moeder was teruggekomen uit de keuken; straks was al-
les klaar, zei ze en keek langs meneer Votruba naar mijn vader. 
Er viel een korte stilte en mijn vader zei: ‘Dan gaan we naar de 
salon. Komt u maar, meneer Votruba.’  
 Meneer Votruba knikte en kreeg een kleur: ‘Ik meld onderda-
nig, majoor, dat ik – ik wil niet storen – misschien is het beter – –‘ 
Met een sterke stuiptrekking van zijn verbonden arm wees hij 
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naar de keuken. Mijn vader had mij op de grond gezet, maar zijn 
hand bleef op mijn hoofd liggen.  
 ‘Geen onderdanig gemeld en geen gemajoor!’ Zijn strengheid 
was duidelijk gespeeld. ‘U drinkt koffie met ons. Punt uit.’ En na 
het aanhoudende aarzelen van meneer Votruba gaf hij mij een 
por in mijn zij: ‘Otto, meneer Votruba wil niet met me mee. Mis-
schien wil hij met jou mee?’  
 ‘Komt u verder, meneer Votruba,’ zei ik en ging hem voor om 
de deur open te doen.  
 Dat was de eerste keer dat mijn vader zich uitdrukkelijk tot 
mij richtte. Tot de tweede keer gingen er een paar uur voorbij. En 
tussendoor gebeurde er iets waar ik toen nog helemaal geen raad 
mee wist en wat ik waarschijnlijk vergeten was, als ik die hele 
avond niet zo goed onthouden had, tot op de dag van vandaag.  
 Toen Mali de tafel voor het avondeten begon te dekken, deel-
de mijn vader haar mee dat meneer Votruba een landgenoot van 
haar was; de twee spraken een paar Tsjechische woorden tegen 
elkaar en meteen toen Mali de kamer uit was, gaf meneer Votru-
ba aarzelend en blozend de wens te kennen om het avondeten in 
de keuken te gebruiken. ‘Maar natuurlijk, meneer Votruba,’ zei 
mijn vader. ‘Als u dat graag wilt.’ Meneer Votruba schuifelde 
meteen de deur uit en leek het inderdaad liever te willen. Mijn 
moeder twijfelde daar geen moment aan.  
 ‘Zie je wel,’ zei ze zacht. ‘Daar bij Mali zal hij zich pas echt op 
zijn gemak voelen.’  
 Mijn vader pakte haar hand en streelde die en ook hij praatte 
heel zacht: ‘Nou ja. Maar misschien was hij blij dat hij bij ons aan 
tafel zat. En misschien zal hij thuis zeggen dat joden toch heel 
fatsoenlijke mensen zijn.’  
 Mijn moeder schudde zuchtend haar hoofd: ‘Hij zal niet zeg-
gen dat joden fatsoenlijke mensen zijn. Hij zal zeggen: een jood 
en toch fatsoenlijk. Dat zeggen ze toch altijd? Alleen als een jood 
níet fatsoenlijk is, dan zeggen ze: de joden.’  
 ‘Ja, waar haal je dát nou weer vandaan?’ Ik merkte dat mijn 
vader wilde glimlachen en merkte dat hij dat niet kon.  
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 En toen richtte hij zich voor de tweede keer tot mij en hij 
schraapte zelfs zijn keel, voor hij zei: ‘Waarom ben je zo stil, Ot-
to? Heb je niks te vertellen?’  
 ‘Je weet toch alles?’ antwoordde ik en dat leek me heel van-
zelfsprekend.  
 ‘Ik kan het me hoogstens voorstellen,’ verbeterde mijn vader.  
 ‘Ik zou me bijvoorbeeld kunnen voorstellen dat je je moeder 
niet geërgerd hebt, dat je ijverig geleerd hebt en dat je een goed 
rapport had, dat je altijd je bord leeg eet – ook als er spinazie is.’  
 Hij ging nog een tijdje door en keek telkens van mij naar mijn 
moeder en ik wachtte eerst haar instemmende knik af, voor ik 
mijn ja liet horen. En ter afsluiting knikte hij ook: ‘Zo, nu weet ik 
het. En nu ben ik pas echt trots op je. Omdat je je echt zo gedra-
gen hebt als een enige zoon zich tegenover zijn moeder hoort te 
gedragen.’  
 Dat was het moment dat mijn moeder het verhaal van “de eni-
ge man” vertelde, waar ik al de hele tijd bang voor was geweest; 
ik keek naar beneden voor het onvermijdelijke eind, voor het la-
chen van mijn vader en kon toch de prikkelende, vermetele hoop 
niet onderdrukken dat mijn vader misschien helemaal niet zou 
lachen – –  
 En hij lachte inderdaad niet. Hij hield nadenkend zijn hoofd 
schuin: ‘Hm,’ zei hij. ‘Maar hij had toch gelijk, nietwaar? Hij was 
toch echt de enige man in huis? En daarvoor krijgt hij nu een 
grote, dikke kus van de andere man.’  
 En voor die kus tilde mijn vader me weer op en toen hij me 
naar beneden liet glijden, deed hij dat zo, dat ik op zijn voeten 
kwam te staan.  
 ‘Als je er als man tenminste niets op tegen hebt,’ zei hij en be-
gon al te stappen, terwijl hij mij op zijn passen meenam.  
 
Aan dat korte gesprek van mijn ouders over de vermoedelijke 
instelling van meneer Votruba tegenover de joodse kwestie had 
ik alleen met zekerheid opgemaakt dat wij joden waren. Het bij-
zondere karakter dat het daarmee leek te hebben bleef me nog 
lang onduidelijk. Op school of op de speelplaats kwam ik maar 
met weinig niet-joden echt in aanraking en het antisemitisme op 
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straat was toen juist op een ander doel gericht: op de steeds gro-
tere toestroom van joodse oorlogsvluchtelingen uit het oosten 
van het koninkrijk. Het scheldwoord dat voor de Poolse joden in 
zwang raakte, was gewoon “Pool” en maakte totaal geen indruk 
op me, als het een vluchtelingskind of een baardige man in een 
zwarte kaftan nageroepen werd. Want dat “Pool” automatisch 
ook “jood” betekende en dat met “Pool” eigenlijk “jood” bedoeld 
werd, wist ik niet, en de volwassenen die het me hadden kunnen 
vertellen bewaarden over al dergelijke dingen een majesteitelijk 
zwijgen.  
 Pas in de zomer van 1917, anderhalf jaar na dat eerste, duiste-
re teken van bijzonderheid, kreeg ik een duidelijker uitleg.  
 Mijn vader was in de tussentijd niet meer met verlof geweest, 
zodat ik steeds meer op mijn moeder aangewezen was. Ik hing 
aan mijn moeder met een tedere, toegewijde liefde, die toch op 
een vreemde manier vertroebeld werd door een heel bewust ge-
voel van consideratie en medelijden. Ik had medelijden met mijn 
moeder, omdat de zorgen om mijn vader zo duidelijk aan haar 
knaagden en omdat haar longkwaal, waarvan ik toen al op de 
hoogte was, door de ontberingen van de oorlogsjaren ziender-
ogen erger werd. Maar een kuur in Zwitserland of in het Zuiden, 
die misschien geholpen had, was in die tijd niet meer te regelen. 
Mijn moeder kon niets anders doen dat zoveel mogelijk in de 
zon zitten. Altijd als we naar het park gingen – het was meestal 
de Volksgarten – ging mijn moeder in de zon zitten. En omdat ze 
mij niet uit het oog wilde verliezen, kwam ik er bijna nooit toe 
om op een van de echte speelplaatsen te spelen. Ik moest bij haar 
in de buurt blijven, voor de rij banken of stoelen die net in de zon 
stonden. Dat had veel onverkwikkelijke gevolgen. Ik was niet al-
leen altijd al gauw verhit en bezweet, maar in de ogen van mijn 
meeste leeftijdgenoten was het bovendien heel minderwaardig 
om voortdurend binnen zicht- en gehoorsafstand van de volwas-
senen te blijven. Dat je onder dergelijke omstandigheden geen 
echt spel kon spelen, telde nauwelijks nog – de verwende melk-
muilen die mijn speelkameraden waren, hadden in spelletjes als 
“rover en reiziger”, “indiaan en trapper” of “de keizer stuurt 
soldaten” toch al geen zin. “Tikkertje” was al het toppunt van 
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hun moed en meestal waren ze zo gauw tevreden, dat ik al gauw 
geen zin meer had en vanzelf ophield. Ik was woedend, ik 
schaamde me, het huilen stond me soms nader dan het lachen en 
ik stond soms op het punt om mijn moeder te laten merken hoe 
ik leed onder mijn lot. Maar dat kreeg ik niet over mijn hart. Als 
mijn moeder mijn haar van mijn voorhoofd streek en mijn ge-
zicht afveegde – met een sneeuwwitte zakdoek, waarvan ze er 
altijd een paar bij zich had – en als ze dan, alsof het een groot ge-
heim tussen ons was, nog in mijn oor fluisterde dat ze zo blij was 
dat ik nu bij haar bleef, dan werd ik onder haar zachte bewegin-
gen en haar zachte stem één en al zachtheid; ik ging naast haar 
zitten en soms keerde ik mijn gezicht zelfs naar boven, naar de 
zon, al hield ik daar helemaal niet van.  
 Uiteindelijk had ik me zelfs wel in die gewoonte kunnen 
schikken, als ze niet nog een andere vervelende gewoonte aan-
genomen had: aanpappen met haar buren op de bank. Daar kon 
ik niet aan ontsnappen, als ik stil en gedwee naast mijn moeder 
zat. Blootgesteld aan hun afwisselend tot mij en tot mijn moeder 
gerichte constateringen dat ik toch zo’n braaf jongetje was en wat 
voor een mooi jongetje ik wel was, blootgesteld aan hun idiote 
vragen naar mijn naam en naar mijn leeftijd en of ik van mijn 
moeder hield, blootgesteld aan het lompe aaien van vreemde en 
vreemd ruikende handen, de telkens weer aangeboden en – door 
een ingeprent gebod – telkens weer afgewezen zoetigheden, en 
blootgesteld aan de telkens weer als verzoenende conclusie fun-
gerende constatering dat ik dus een braaf, rustig en leuk jongetje 
was. Ik dacht er helemaal niet over na of dat eigenlijk iets te be-
tekenen had. Ik dacht er net zo over na als bijvoorbeeld over het 
avondgebed, dat mijn moeder me nog steeds iedere avond met 
gevouwen handen voorzei, regel voor regel, hoewel ik het allang 
uit mijn hoofd kende: Ik ga slapen, ik ben moe, sluit mijn beide oogjes 
toe – – soms begon ik het in stilte af te draaien en soms bracht ik 
het tot drie of vier complete herhalingen, terwijl boven mijn ge-
bogen hoofd nog steeds de vragen en antwoorden kabbelden.  
 Tot er op een dag uit het gekabbel iets nieuws tevoorschijn 
sprong dat nog nooit vertoond was, en het was zo opwindend en 
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verwarrend of mijn moeder aan de regels van het nachtgebed 
iets veranderd had.  
 Twee officieren waren op de andere helft van de bank gaan 
zitten waar ik naast mijn moeder zat. Mijn moeder was met haar 
breiwerk bezig en ik had denk ik even geslapen, want ik kan me 
het komen en gaan zitten van de twee niet herinneren, alleen dat 
ik ze plotseling links van me zag. De man naast me zag er prach-
tig en vermetel uit; hij had zijn pet met de zwartglanzende klep 
nonchalant achter op zijn hoofd geschoven, rookte en plukte af 
en toe aan zijn snor. De ander zat aandachtig te lezen in zijn pa-
pier, dat hij ten slotte opvouwde en zwijgend aan de man naast 
me teruggaf. Daarna stak hij een sigaret aan en nu zaten de twee 
voor zich uit te kijken en te roken.  
 Ik bekeek ze door de spleten van mijn ogen en verwachtte het 
begin van de gehate ceremonie. Ook mijn moeder hield ik in de 
gaten. Ik wist al: wanneer het zover was, zou ze haar breiwerk – 
niet meteen, maar pas na nog een paar steken – in haar schoot 
leggen en met een zachte glimlach opkijken.  
 De officier die het verst van me af zat, wipte plotseling de si-
garet uit zijn vingers, zodat die in het midden van het kiezelpad 
landde.  
 ‘Tja – niks aan te doen,’ zei hij met een vreemd lichte stem en 
stond op.  
 De knappe naast hem bleef zitten zoals hij zat. Hij liet zijn si-
garet voor zich vallen en schoffelde er met de punt van zijn sabel 
een paar kiezelstenen overheen.  
 ‘Nou,’ mompelde de ander voor zich uit. ‘Dat wou ik alleen 
maar weten.’  
 Daarna trok hij zijn pet recht – en daarbij viel zijn blik op mij, 
echt nu pas. Hij was blijkbaar verrast me daar te zien zitten. Hij 
glimlachte met vrolijk opgetrokken wenkbrauwen: ‘Kijk nou 
eens!’ En bij het opstaan legde hij zijn hand in mijn nek, die hij 
een paar keer stevig, maar zeker niet tactloos schudde. ‘Kijk nou 
eens wat een mooie jodenjongen!’  
 Daarna liep hij al weg naast zijn kameraad.  
 Gefascineerd en enthousiast keek ik hem na. Dat was eindelijk 
weer eens iets anders. En de kenmerken van dat andere waren zo 
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talrijk, dat de verandering van het gebruikelijke “mooie jongen” 
in een “mooie jodenjongen” eerst helemaal niet opviel. Ik keek 
naar mijn moeder. Ze had het breiwerk op schoot – maar ze hield 
het met beide handen vast en haar lippen waren stijf op elkaar 
geperst. Een klein gevoel van triomf overviel me, alsof zij nu in 
haar verwachting teleurgesteld was en ik niet. Toen ze merkte 
dat ik naar haar keek, pakte ze haar breiwerk gauw weer op.  
 Ik leunde achterover en liet het hele voorval nog eens de re-
vue passeren, langzaam, met alle bijzonderheden.  
 ‘Waarom zei hij “jodenjongen”?’  
 Ik vroeg het spontaan en richtte me pas seconden later tot 
mijn moeder.  
 ‘Ik doe maar of ik het niet gehoord heb.’ Ze keek me niet aan. 
Ze ging door met breien. ‘Doe maar of jij het ook niet gehoord 
hebt.’  
 Ik begreep er niets van, helemaal niets.  
 ‘Maar waarom? Hij zei toch dat ik een mooie jodenjongen 
ben?’  
 Met een ruk liet mijn moeder haar breiwerk zakken. Haar lip-
pen trilden. En toen ze sprak, was het niet de zachtvloeiende 
stem die ik kende – het was eerder een gesis en het had iets ver-
bijsterends. ‘Daar bedank ik voor. Daar bedank ik voor. Ik be-
dank voor dat “mooi”. “Mooi”. Dat hoeft voor mij niet. Dank je 
wel. “Mooie jongen” – of “jodenjongen”. Of het een of het ander. 
Hij zei “jodenjongen”. Hij bedoelde “jodenjongen”. “Jodenjon-
gen”, niet “mooi”. “Jodenjongen”!’  
 Ik begreep er nog steeds niets van. Ik dacht aan een misver-
stand dat ik voor de knappe officier en zijn mannelijke liefkozing 
toch recht moest zetten. En ik hield vol: ‘Maar we zijn toch joden, 
mama? En als we joden zijn, ben ik toch een jodenjongen?’  
 Secondenlang trilden de lippen van mijn moeder nog of het 
weer woorden wilden worden – daarna sprongen de tranen uit 
haar ogen, ze trok me tegen zich aan, haastiger dan anders gle-
den haar handen door mijn haar, heen en weer en terug, haar 
handen waren het enige aan haar wat bewoog, verder zat ze stijf 
en haar huilen schokte haar niet. Dat deed pas het hoesten waar-
in het overging. Maar ze liet me niet los, ze liet me het breiwerk 
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niet van de grond oprapen, ze hield zonder te kijken haar linker-
hand om me heen en met haar rechterhand drukte ze haar zak-
doek tegen haar mond.  
 Toen ze zich weer naar me toe keerde, was haar gezicht bleker 
dan ik het ooit gezien had.  
 ‘Kom, kind,’ zei ze. ‘We gaan naar huis.’  
 
Uit de twee volgende jaren – van 1917 tot 1919 – zou ik geen 
aparte dingen kunnen vertellen. Ik heb er een gelijkmatig donke-
re herinnering aan. Het waren de jaren waarin de oorlog op zijn 
eind liep, waarin ineenstorting en revolutie volgden, de jaren 
van ellende en van bitterheid. En binnen die algemene tragedies 
voltrokken zich de bijzondere, waar ik mee te maken had. Mijn 
vader kwam eind 1917 zwaargewond terug van het Italiaanse 
front – een schot in zijn buik, zoals ik later hoorde – en het duur-
de maanden voor hij genezen werd verklaard en uit de dienst 
ontslagen. Kort daarop, net toen ons leven thuis eindelijk weer 
zijn geregelde gang leek te gaan, stierf mijn moeder, die de voor-
afgaande maanden blijkbaar volkomen uitgeput was geraakt. 
Hoe ik al dat onheil doorstond, weet ik niet. Tegenwoordig denk 
ik haast dat door die ademloze opeenvolging van al die slagen 
van het lot de zwaarte van iedere slag afzonderlijk niet tot me 
doordrong. Het kon zijn dat ik bijvoorbeeld door de angst om 
mijn vader de honger niet voelde, dat ik door de schrik om de 
dodelijke ziekte van mijn moeder afgestompt raakte voor de ver-
schrikkingen van het dagelijks leven en dat de algemene ineen-
storting de ineenstortingen in mijn eigen omgeving compenseer-
de en ophief. Maar dat zijn speculaties achteraf. Ik heb alleen be-
trouwbare herinneringen aan de drukkende, allesomvattende 
stilte die me toen omgaf en aan de twee contrasten daarin: ‘s 
morgens de warrig en zinloos door elkaar snaterende volière van 
de school en op drie middagen van de week de pianolessen, die 
mijn moeder zelfs tijdens de laatste fase van haar ziekte per se 
door wilde laten gaan. De volle klank waarmee de etudes uit 
Czerny’s Vorschule der Geläufigkeit in de doodse stilte van ons 
huis klonken had een griezelig en bijna lasterlijk effect en uit pu-
re radeloosheid hoe we dat goed moesten maken, praatten mijn 
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lerares en ik altijd heel zacht; dat bleven we ook doen na de dood 
van mijn moeder. Verder hoorden die pianolessen tot de zeldza-
me gelegenheden waarbij ik überhaupt iets zei. Verder deed ik 
vaak dagenlang mijn mond niet open en mijn zwijgzaamheid 
leek mijn vrienden langzamerhand af te schrikken. Ze kwamen 
nauwelijks nog op bezoek en ikzelf liet me maar zelden en tegen-
stribbelend door Mali naar een park in de buurt slepen. Ik was 
bang dat er juist op die momenten iets ergs kon gebeuren, ik was 
eerst bang om mijn vader, later om mijn moeder en na haar dood 
weer en toen pas echt om mijn vader. Mijn vader leefde nog lan-
ge tijd verder op een manier die iets vreselijk dofs en moeizaams 
had. Het kon gebeuren dat hij tot de avond niet uit zijn werkka-
mer kwam, alsof hij daar eerst op krachten moest komen om met 
me te praten. Ik was hem dankbaar voor ieder woord, dankbaar 
voor zijn aanwezigheid en dankbaar voor het feit dat hij leefde. 
En het stond voor mij vast dat ik hem niet wilde overleven.  
 De volgende winter nam mijn vader zijn praktijk weer op. Er 
was toen een groot gebrek aan brandstof en overdag werd alleen 
de spreekkamer verwarmd. Daar werd in een hoek bij de kachel 
mijn werklessenaar neergezet. Ik had hem eigenlijk pas na vier 
uur ’s middags mogen gebruiken, maar ik wist erdoor te krijgen 
dat ik ook tijdens het spreekuur in mijn hoek mocht zitten, nadat 
die door een kamerscherm van de rest van de kamer afgeschei-
den was. Soms riep mijn vader me om kennis te laten maken met 
een van zijn patiënten en soms – veel minder vaak, want hij had 
bijna geen pauzes – kwam hij zelf achter het kamerscherm, in 
grote haast, voor wat korte woorden of een teder gebaar. We wa-
ren twee werkende mannen en wilden elkaar niet storen, zo zei 
hij het en hij zei het nu en dan ook in mijn aanwezigheid, waarop 
de patiënten dan reageerden, afhankelijk van hun gevoel voor 
humor. Voor die vriendelijke uitingen, die een onverschillig me-
delijden nauwelijks konden verbergen, was ik liever gespaard 
gebleven. Ik had geen behoefte aan medelijden van vreemde 
mensen, van familieleden of van Mali. Vooral Mali had zich in 
haar omgang met mij een begrafenisgezicht aangemeten, en op 
een dag kon ik me niet meer inhouden. ‘Waarom kijk je altijd zo 
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stom, Mali?’ vroeg ik – en schaamde me toen erg door haar ant-
woord: ‘Ik kijk niet stom, Otti. Ik kijk treurig.’  
 In de herfst van 1919 werd mijn pianolerares afgelost door een 
oudere dame die juffrouw Becker heette en die me niet alleen pi-
anoles moest geven, maar ook toezicht moest houden op mijn he-
le opvoeding. Juffrouw Becker was heel snel gewend in ons huis-
houden en leidde het – maar af en toe gehinderd door een tegen-
stribbelende Mali – vier jaar lang met niet-opdringerige zeker-
heid. Zij was de eerste nieuwe persoon met wie ik na de dood 
van mijn moeder een intiemere relatie had en omdat ze niet be-
last was door het verleden en het niet nodig vond dat in te halen, 
konden we het heel goed met elkaar vinden. Zij is in ieder geval 
een van de prettigste herinneringen uit mijn kindertijd gebleven.  
 Wat ik uit die periode verder nog vast moet leggen en wat ver 
boven mijn persoonlijk waarneming uitging, was de toename 
van dat vulgaire antisemitisme, waar ik zo lang niets van ge-
merkt had. Nu de oorlog op zijn eind liep, begonnen de straat-
jongens en kort daarop ook hun leeftijdgenoten uit andere lagen 
van de bevolking steeds royaler te worden met de betiteling 
“Pool” en de volwassenen die ontstemd waren vervingen de ge-
ergerde betiteling “Pool” steeds liever door “jodenjongen”. Het 
was onmogelijk dat niet meer te zien of te horen en dat probeer-
de ik ook helemaal niet. Ik trok alleen een heel vreemde – en naar 
ik nu aanneem fatale – consequentie uit mijn belevenis met de 
knappe officier in de Volksgarten, door “jodenjongen” niet als 
scheldwoord op te vatten. Ook door “jood” zonder meer kwam 
ik nog niet in verzet. Er was een heel uitdrukkelijke belediging 
nodig en het moest minstens “smerige jodenjongen” of “vuile 
jood” zijn voor ik terugschold of handtastelijk werd. Aan die lo-
gica hield ik onwrikbaar vast. Net zo min als ik het woord 
“Pool” op mezelf betrok, omdat ik immers niet uit Polen kwam – 
raakte me het spotversje Joodje, spuug maar in je hoed, zeg je mama: 
dat is goed, omdat ik immers geen moeder had om het tegen te 
zeggen. Het was een hoogst willekeurige erecode die ik opge-
steld had. Maar die bezorgde me geen slecht geweten. Want dat 
ik niet uit lafheid zo handelde, bewees ik bij andere gelegenhe-
den vaak genoeg.  
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 Met mijn vader had ik maar één gesprek over dat onderwerp: 
toen ik een keer van een vechtpartij thuiskwam met een bebloed 
gezicht en in de badkamer door hem betrapt werd. En omdat ik 
er toen nog vast van overtuigd was dat je je vader altijd de waar-
heid moest zeggen, vertelde ik precies wat er gebeurd was; al-
leen op mijn eigen rol legde ik meer nadruk, in de hoop dat ik 
voor mijn dapperheid beloond zou worden.  
 Mijn vader beloonde me niet en berispte me niet. Hij zweeg en 
het was een gedrukt en treurig zwijgen.  
 ‘Vecht je vaak?’ vroeg hij toen.  
 ‘Niet zo vaak,’ zei ik. ‘Soms.’  
 ‘En altijd om die reden?’  
 ‘Meestal wel.’  
 ‘Hm,’ zei mijn vader en zweeg weer. ‘Ik wil je niet aanmoedi-
gen om dat maar te accepteren. Maar vraag je toch eens af of zo’n 
lummel je eigenlijk wel beledigen kan.’  
 Ongelukkig genoeg werden de woorden “Daar heb je me niet 
mee” door sommige leeftijdgenoten als welkome uitvlucht ge-
bruikt en dat zei ik tegen mijn vader.  
 ‘Nou ja.’ Nu glimlachte hij. ‘Dan moet je je natuurlijk verdedi-
gen. Is dat al lang, dat gekrakeel?’  
 ‘Weet ik niet,’ zei ik.  
 ‘Wanneer heb je zoiets dan voor het eerst meegemaakt?’  
 ‘Weet ik niet,’ herhaalde ik meteen en zonder na te denken, 
want ik begreep dat ik het verhaal van de bank in het park en de 
tranen van mijn moeder niet kon vertellen.  
 ‘Het houdt wel weer op,’ zei mijn vader na een tijdje. ‘De men-
sen zijn nu allemaal aan lagerwal geraakt door de oorlog en door 
de noodsituatie, dat moet je begrijpen. Het gaat slecht met ze. Als 
het weer beter met ze gaat, houdt het allemaal op.’  
 Dat geloofde hij waarschijnlijk niet echt, maar hij wilde het 
graag geloven – net zoals hij graag een goed mens wilde zijn.  
 ‘Ja,’ zei ik. ‘Hopelijk houdt het gauw op. Ik vecht namelijk niet 
graag, weet je.’  
 Maar het hield niet op.  
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[4] 
 
In de herfst van 1920 kwam ik op het gymnasium. Ik was de la-
gere school het laatste jaar al pijnlijk ontgroeid en was geweldig 
blij dat ik nu in één klap niet meer bij het kleine, zesjarige grut 
hoorde, maar bij de aanstaande universitaire studenten van acht-
tien en negentien, al keken die net zo minachtend op mij neer als 
ik op de zesjarigen: ik was geen lagereschoolkind meer, ik was 
een gymnasiast, en ik was gelukkig.  
 Het gymnasium bleek een enigszins teleurstellend insituut te 
zijn. Ik vond de leerstof niet bijzonder stimulerend en de leraren 
maakten ook geen bijzondere indruk op me. Dat ze ons op een 
paar uitzonderingen na met onze achternaam aanspraken, bete-
kende wel een vleiende bevestiging van onze eigen volwassen-
heid, maar het maakte een kille en onpersoonlijke indruk en bo-
vendien hadden veel van de oudere leraren maanden nodig om 
de namen van alle leerlingen te onthouden. En wat die leerlingen 
betreft: die waren al helemaal niet in staat om wat voor heerlijke 
gevoelens dan ook bij me wakker te roepen of me uit mijn nu al 
heel bewuste terughoudendheid te lokken. In ieder geval moest 
ik mijn houding tegenover hen bepalen en daarom verdeelde ik 
ze na een tijdje in drie groepen: degenen met wie ik vriendschap 
gesloten had, degenen met wie ik op de in school gebruikelijke 
manier omging en degenen bij wie zelfs dat niet het geval was.  
 Tot de laatste groep behoorde in het begin ook Franz Ma-
choldt. Hij zat in een ver van mij verwijderde rij banken, kwam 
noch in de pauzes, noch na schooltijd in mijn buurt en ik kan me 
niet herinneren dat ik de eerste maanden van onze gemeen-
schappelijke schooltijd zelfs maar een groet met wisselde. Het 
enige raakpunt tussen ons was zuiver formeel, namelijk een di-
rect nabuurschap in het klassenalfabet onder de m: Macholdt, 
Maier, Martinek. Doordat aan het begin van het jaar de “gege-
vens” van de afzonderlijke leerlingen altijd opnieuw gecatalogi-
seerd werden en doordat ik bij degene voor me natuurlijk al be-
ter luisterde dan bijvoorbeeld bij Laszlo, laat staan Bellak, kende 
ik Macholdts gegevens al gauw net zo goed als die van mezelf. Ik 
wist dat hij voluit Macholdt Franz Ferdinand heette, dat hij 22 
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februari 1910 in Komotau in Duits-Bohemen geboren was, met 
domicilie in Wenen, van de rooms-katholieke gezindte en wist 
nog het een en ander wat me niet aanging en me niet interes-
seerde en wat ik van Martinek Johann al niet meer wist. Daar-
door sleepte Martinek Johann waarschijnlijk een aantal onge-
wenste details met zich mee over Maier Otto, geboren op 11 de-
cember 1909 in Wenen, met domicilie aldaar, van de mozaïsche 
gezindte enzovoort tot en met het betaalde schoolgeld. Weiden-
hoffer, de laatste in het alfabet, kwam op die manier echt tekort.  
 Het was een volkomen probleemloze onverschilligheid die ik 
tegenover Franz Macholdt voelde. En misschien had hij me nooit 
iets kunnen schelen, als meneer Buttula niet dat rampzalige be-
sluit genomen had dat daarna tot al het andere leidde.  
 Meneer Buttula gaf Grieks en Latijn, was onze klassenleraar 
en moest ons – volgens een toen nog gangbaar gebruik – in die-
zelfde hoedanigheid door de laagste klassen leiden. Zijn beslis-
singen wogen dus zwaar en dat trof, gezien de grote pedagogi-
sche kwaden die meneer Buttula in zich verenigde, bijzonder 
slecht: hij was te bijziend om alle leerlingen naar hun gezicht te 
kunnen onderscheiden, te pedant om zich daarin te schikken en 
te nerveus om telkens weer van het klassenboek naar de banken 
te kijken of van de banken in het klassenboek. Nadat hij maan-
denlang in die vicieuze pijncirkel rondgejaagd was en blijkbaar 
erger dan ooit, bedacht hij op een dag een oplossing die de on-
middellijke identificatie van iedere afzonderlijke leerling inder-
daad verbluffend simpel maakte. Meneer Buttula coördineerde 
namelijk het klassenboek en de plaatsing in het lokaal. In de drie 
rijen banken met ieder acht dubbele plaatsen van de opstelling 
zaten de leerlingen voortaan in alfabetische volgorde, van Alt-
mann en Argosy links vooraan tot Vogt en Weidenhoffer rechts 
achteraan. Die maatregel was een even ongehoord als schande-
lijk novum, want een zekere vrijheid in de keuze van de zitplaat-
sen hoorde tot de weinige traditionele rechten van de leerlingen. 
En wij uitten onze verontwaardiging door uitgebreid in opstand 
te komen.  
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 Meneer Buttula was er blijkbaar van overtuigd dat de nieuwe 
opstelling ook al dat soort inbreuken op de discipline zou voor-
komen. Hij zag lijdelijk toe tot het rumoer bedaard was.  
 ‘Goed,’ zei hij ten slotte. ‘Het is goed. Jullie kunnen – of eer-
der: jullie gáán nu en nu meteen op jullie nieuwe plaatsen zitten. 
Toe maar. Goed.’  
 Mijn buurman in de bank heette Neufeld, Georg Neufeld, die 
Schurl genoemd werd. We kenden elkaar al uit de Volksgarten 
en we zaten vanaf de eerste schooldag naast elkaar, ongeveer in 
het midden van de derde rij banken. Nu moesten we zomaar in-
eens met onze boeken en schriften onder de arm rechts en links 
uit onze bank stappen en wachten tot we gescheiden werden.  
 ‘Misschien blijven we bij elkaar,’ fluisterde Schurl weinig 
hoopvol; wat hij bedoelde, was “naast elkaar”.  
 Snel zei ik het klassenalfabet op – – Lutz, Macholdt, Maier, 
Martinek, Nagel, Neufeld – – nee, naast elkaar in geen geval, dat 
was voorbij. Maar ik kreeg een sprankje hoop dat ik naast Marti-
nek zou komen te zitten – en dan zat Neufeld schuin achter me. 
Anders was ik door Martinek en Nagel van hem gescheiden en 
had Macholdt als buurman.  
 Ik keek naar Macholdt. Hij stond naast zijn plaats, had zijn 
boeken en schriften op de bank opgestapeld, hield zijn handen in 
zijn zakken en staarde in de lucht, alsof het hem allemaal niets 
aanging. En hoe langer ik hem daar zo zag staan, hoe provoce-
render ik zijn demonstratieve ongeïnteresseerdheid vond. Het 
kon hem dus niet schelen wie zijn buurman was. Nou, mij wel. 
Ik had Martinek nu bijvoorbeeld al liever dan Macholdt.  
 Voor zover ik me herinner, hield ik me toen voor het eerst met 
Macholdt bezig en ik vind het nog steeds jammer dat ik dat on-
der zulke irritante omstandigheden moest doen. Want het was 
eigenlijk niet Macholdt tegenover wie ik een standpunt innam. 
Hij was toevallig mijn voorganger in het alfabet en hij had geen 
schuld aan de gevolgen die dat toeval kon hebben. Maar nu was 
ik al zover dat ik ze hem persoonlijk ten laste wilde leggen. En 
daar bleef ik bij, ook toen het zo uitkwam dat Macholdt inder-
daad naast Lutz kwam te zitten, ik naast Martinek en Schurl 
Neufeld in de bank daarachter. Ik verheugde me net zo openlijk 
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over dat gelukkige resultaat als ik het eerst gevreesd had, ik om-
helsde Schurl Neufeld en omhelsde ook Martinek en verzekerde 
hem tot zijn zichtbare opluchting dat hij van me mocht over-
schrijven, want Martinek Johann was een zwakke leerling en 
vooral bij proefwerken op de hulp van zijn buurman aangewe-
zen. Ook Lutz en Nagel, die meteen een levendige belangstelling 
voor toekomstige storende acties tegen meneer Buttula hadden, 
leken goede buren te worden. Macholdt deed niets van dien 
aard. Berustend en bijna verveeld legde hij zijn leerboek Latijn en 
zijn woordjesschrift voor zich en terwijl zich rondom hem het 
ongehoorde voltrok, terwijl sommigen nog angstig de kat uit de 
boom keken en anderen geschrokken vertrouwd probeerden te 
raken met hun nieuwe plaats en hun nieuwe buurman, sloeg 
Macholdt zijn armen over elkaar en keek uitdrukkingsloos voor 
zich uit.  
 Macholdt Franz Ferdinand, die tot dan toe behoord had tot de 
groep die me volkomen onverschillig liet, liet me vanaf die dag 
niet onverschillig meer. Hij was de voorbode van een nieuwe, 
vierde groep. Hij was me onsympathiek.  
 Die nieuwe, vierde groep begon zich steeds duidelijker uit de 
andere te ontwikkelen en werd meteen de meest ontwikkelde 
van allemaal. Het onmiskenbare eigen karakter uitte zich in het 
begin alleen nog maar sluipend en verborgen, in kleine toespe-
lingen en hatelijkheden en al waren het altijd dezelfden die be-
gonnen en altijd dezelfden op wie ze het gemunt hadden, de 
dingen werden nog niet bij hun naam genoemd. Maar het was 
duidelijk wat er bedoeld werd, ook als de ene partij niet “jood” 
zei, maar “jij en je soortgenoten”, terwijl de anderen niets zeiden 
of in het beste geval: “Hou je bek!”  
 Of Macholdt eigenlijk wel tot die groep behoorde, kon ik niet 
zo gauw vaststellen. Bij de andere leden was dat niet zo moeilijk. 
Die vonden het zelfs belangrijk dat het gezien werd. Macholdt 
niet. Hem leek het niet te interesseren of de joden hem een anti-
semiet vonden of de antisemieten een jodenvriend of wie als wat 
dan ook. Ik had hem nog geen vriendschappelijk gesprek met 
joodse medeleerlingen zien voeren en hen ook niet door hem ho-
ren beledigen. Dat ik hem onsympathiek vond, betekende nog 
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niets. Want sommige van mijn joodse medeleerlingen vond ik 
nog heel wat onsympathieker en ik kon Macholdt in geen geval 
op grond van pure antipathie ook nog eens een antisemiet noe-
men. Maar een andere reden had hij me nog niet gegeven. Goed-
beschouwd had hij me niet eens redenen gegeven om hem anti-
pathiek te vinden sinds die ingrijpende verandering van plaats. 
Hij zat bijna altijd met dezelfde gezichtsuitdrukking en bijna al-
tijd in dezelfde kleren (bestaande uit een rijbroek, een windjack 
en een hemd met bij iedere temperatuur een open kraag), hij 
volgde de les met onopvallende aandacht en bekommerde zich 
niet om zijn buren naast en voor hem. Als ik tijdens de les naar 
hem keek, had ik vaak de indruk dat hij dat merkte en nú iets 
moest doen, zich omdraaien, recht gaan zitten, een andere kant 
uitkijken, wat dan ook. Hij zat volkomen onbeweeglijk. En daar-
na was ik er pas echt van overtuigd dat hij gezien had dat ik naar 
hem keek, maar dat gewoon niet wilde laten merken. Ik voelde 
me gefopt en voor schut gezet en zwoer dat ik hem nooit meer 
de kans zou geven om zo onbeweeglijk te blijven zitten – en toch 
deed ik het telkens weer en telkens tevergeefs.  
 De dag waarop ik eindelijk duidelijkheid over Macholdt 
kreeg, viel op een toch al gedenkwaardige datum: 31 januari, de 
dag van de eerste halfjaarlijkse rapportuitreiking, en het waren 
de eerste schriftelijke rapporten die we in handen kregen. Nu 
kun je bij een proefwerk of zelfs een mondelinge overhoring ook 
het slechtste cijfer al gauw weer goedmaken – maar op een rap-
port is zo’n voldoende of onvoldoende onaantastbaar en defini-
tief, een halfjaar geldig, en dat is iets heel anders, dat is erg, dat is 
tenhemelschreiend, hoe kon dat gebeuren, wat een rotstreek, wat 
een bende – rotstreek – bende – protectie – voortrekkerij natuur-
lijk – joodse voortrekkerij.  
 Dat was het, ik weet het nog precies: joodse voortrekkerij.  
 Petrovsky had het geroepen, Petrovsky Robert, en hij zwaaide 
daarbij met het rapport van zijn buurman Pollak Egon. Petrov-
sky had voor wiskunde maar een voldoende, Pollak had zeer 
goed, en onze wiskundeleraar was een jood.  
 ‘Joodse voortrekkerij!’ riep Petrovsky.  
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 Pollak stond naast hem en probeerde zijn rapport weer terug 
te pakken, een beetje aarzelend, want hij wilde beschadiging van 
het waardevolle document voorkomen. Ik had net het rapport 
van Schurl Neufeld met het mijne vergeleken en keek op. Tot 
mijn verrassing merkte ik dat de eerste openlijk antisemitische 
kreet die in de klas te horen was voor geen van beide delen een 
oproep tot de strijd geweest was. Iedereen was met zijn eigen 
rapport bezig, bovendien stond Petrovsky bekend als een streber 
en een voldoende voor wiskunde was echt niet iets om je kwaad 
over te maken. Iemand riep: ‘Hou je bek!’ een ander riep: ‘Hou 
zelf je bek!’ en het rumoer zwol weer aan.  
 Toen zei, nog voor hij overstemd kon worden, de achter Pe-
trovsky zittende Purgstaller heel langzaam en duidelijk: ‘Ik heb 
geen medelijden met Petrovsky. Maar joodse voortrekkerij is het 
wel. Je moet je schamen, jood.’  
 Het bleef seconden stil – daarna kwam er van twee, drie kan-
ten wilde bijval, een paar van de roepers gingen rond Purgstaller 
staan en opeens ontstond uit hun wanordelijke gejoel het oude 
spotkoor dat ik van het park en van de straat kende: ‘Joodje, 
spuug maar in je hoed...’  
 Nu moest er iets gebeuren. Ik stapte mijn bank uit, zag de er-
varen vechtersbaas Hirschel strijdlustig op weg gaan en aarzelen 
en inhouden: de bende rond Purgstaller was ondertussen zo ge-
weldig gegroeid dat niet eens alle joden in de klas – twaalf van 
de meer dan veertig leerlingen – iets hadden kunnen uitrichten. 
Intussen waren lang niet alle joden in de klas bereid dat zelfs 
maar te proberen. Schurl Neufeld pakte mijn arm al en fluisterde: 
‘Blijf hier, Otto!’  
 Meteen daarop werd er in het ordinairste dialect door het lo-
kaal geschreeuwd: ‘Mot je hore! Die Pool heb seer goed foor La-
tijns!’  
 Dostal, die niet bij zijn kameraad Purgstaller achter wilde blij-
ven, was achter Torczyner gaan staan en had diens rapport afge-
pakt, zonder dat de bleke, zwakke Torczyner, die inderdaad een 
vluchtelingskind was, zich durfde te verdedigen of zelfs maar op 
te kijken. Dat prikkelde Dostal tot een nieuwe aanval: ‘Hoor je 
het, Pool? Heb je thuis in de jodenschool Latijn gesproken?’  
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 Er volgde een bulderend gelach. Torczyner keek met zijn ble-
ke gezicht hardnekkig naar beneden, ook toen Dostal hem bij zijn 
kin pakte.  
 ‘Laat hem met rust,’ zei ik en deed een stap naar voren.  
 Dostal draaide zich half naar me om: ‘Jou wordt niks ge-
vraagd. Want jij bent ook zo’n Pool.’  
 Ik moest om bij hem te komen Schurl Neufeld opzijschuiven.  
 ‘Maier is geen Pool.’  
 En dat was Macholdt.  
 Hij had tot nu toe, met zijn armen over elkaar tegen zijn bank 
geleund, afzijdig naar de gebeurtenissen staan kijken – afzijdig, 
maar niet ongeïnteresseerd. Ook nu veranderde hij zijn houding 
niet, hij trok alleen een zuinig mondje in een spottend glimlachje.  
 Ik wist eerst niet of die glimlach voor mij of voor Dostal be-
stemd was en niet eens wat Macholdts uitspraak eigenlijk te be-
tekenen had. Kon het zijn dat hij voor mij partijkoos? En mocht 
ik zo’n hulp aannemen?  
 Die beslissing bleef me bespaard. Macholdt, die nog altijd een 
zuinig mondje trok en met zijn armen over elkaar stond, zei: 
‘Maier is geen Pool. Maier is een doodgewone vuile jood uit We-
nen.’  
 Ik voelde hoe mijn adem stokte en voelde een vreemde leegte 
in mijn maagholte. Daarna haalde ik uit voor de klap – en moet 
dat wel met mijn ogen dicht gedaan hebben, anders was ik niet 
zo verbluft geweest dat mijn arm midden in de zwaai opeens te-
gengehouden werd en wel door Macholdts greep.  
 ‘Vechten?’ zei hij. ‘Wil je vechten? Goed!’  
 Zijn greep werd sterker, hij duwde me naar de vrije ruimte 
achter de rijen banken, liet los en sprong op me af. We vielen 
meteen op de grond en ik zag nog dat er in het lokaal nu een al-
gemene vechtpartij uitbrak. Misschien lag het aan dat ene mo-
ment van onoplettendheid dat ik meteen al aan het begin in het 
nadeel was – in ieder geval had Macholdt me met zijn linkerarm 
in een nekklem en zijn andere hand hield mijn rechterhand, 
waarmee ik hem nog probeerde te grijpen, in een ijzeren greep. 
Een hele tijd kon ik me helemaal niet bewegen en deed mijn best 
om genoeg lucht te krijgen om te ademen. Het bloed steeg steeds 
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meer naar mijn gezicht en klopte al achter mijn ogen, toen ik 
plotseling en zonder nadenken mijn hoofd uit de haast ondraag-
lijke klem kon rukken. Daarbij gaf mijn elleboog een harde por 
tegen Macholdts kin; ik was definitief los, maar kreeg geen greep 
op hem. En doordat het hem ook niet lukte, zaten we ten slotte 
vast in een greep die zowel door hem als door mij verdedigend 
bedoeld was; op onze heupen lagen we daar, ieder met een been 
achterovergedrukt, met de koppen tegen elkaar en met onze ar-
men en benen zo ineengestrengeld, dat het ieder genoeg een be-
slissende beweging van de ander tegen kon houden.  
 De vechtpartij in het lokaal was verflauwd. Toen ik even op-
keek, zag ik dat er een zwijgende kring om ons heen stond. En 
toen, midden in die gespannen stilte waarin we onbeweeglijk la-
gen, gebeurde het merkwaardige, het onvergetelijke en tot op de 
dag van vandaag onverklaarbare:  
 Ik wist opeens niet meer of ik wel met Macholdt vocht, of het 
een strijdlustige en vijandige greep was waarin we elkaar om-
klemd hadden of een mannelijk-kameraadschappelijke; ik wist 
niet meer waarom Macholdt eigenlijk mijn vijand was en niet 
eens óf hij mijn vijand was. Zoals we daar met onze koppen te-
gen elkaar lagen had het bijna iets vredelievends, iets verzoe-
nends en ik voelde de hevige behoefte om mijn hoofd op zijn 
borst te laten glijden, onze omknelling te veranderen in een om-
helzing, een verheven verbroedering waarvan niemand – behal-
ve wij tweeën – iets zou vermoeden en die ons voor altijd zou 
verheffen boven de anderen, in een trotse, gelijkgezinde saamho-
righeid.  
 Steeds vanzelfsprekender werd dat gevoel bij mij en steeds 
dwingender overkwam het me – tot ik mijn greep inderdaad iets 
loste, al was het niet veel. Want zoveel besefte ik wel: ik mocht 
geen zwakte tonen.  
 En inderdaad – ook Macholdt loste zijn greep een beetje. Hij 
ging nog iets verder dan ik, net zoveel dat ik daar geen voordeel 
uit kon trekken, maar wel het verschil in losheid compenseren 
kon. Dat deed ik.  
 Een paar seconden later stonden we allebei overeind en tegen-
over elkaar, zwijgend, dof en hijgend. Daarna – ik kan echt niet 
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meer zeggen wie de eerste was – draaiden we ons om en gingen 
naar onze plaats.  
 
Dat was mijn eerste botsing met Franz Macholdt en die had (net 
als overigens het hele incident) geen directe gevolgen. Macholdt 
nam van mij even weinig notitie als eerst en als ik hem op mijn 
beurt soms weer observeerde, deed ik dat niet meer om “aankno-
pingspunten” te zoeken. Maar ik keek heel gewoon naar de kerel 
die mij zo zelfverzekerd uitgedaagd had: ‘Wil je vechten? Goed!’ 
– en die me toen niet kleingekregen had.  
 Het antisemitische gekrakeel leefde na een korte, onzekere 
pauze weer op. Een paar gewichtige jongens van beide geloven 
overwogen het sturen van een “gemengde delegatie” naar de di-
recteur, maar dat pompeuze plan liep op niets uit, net als een 
door de joodse leerlingen gepland bezoek aan meneer Bloch, de 
godsdienstleraar van het instituut, of het door verscheidene ou-
ders blijkbaar geopperde plan de onderwijsinspecteur van de 
deelstaat een bezwaarschrift te sturen. Het was duidelijk dat nie-
mand aan het succes van zulke acties geloofde. Het loonde de 
moeite niet. Antisemitisme hoorde er nu eenmaal bij, het hoorde 
tot de normale bedrijvigheid, net als spijbelen tijdens veel lessen 
en stiekem roken op de wc. Je wende eraan en je vond de inci-
dentele uitbarstingen vanzelfsprekend.  
 Overigens bereikten ze nooit meer de hoogte van dat door 
Purgstaller en Dostal beraamde tumult. Het bleven incidentele 
aanvallen, net zo ongeregeld als het verzet ertegen en zeker geen 
aanleiding tot bijvoorbeeld zo’n duel als toen tussen Macholdt en 
mij. Dat was nu eenmaal iets bijzonders geweest, iets volkomen 
unieks, en die vorm kreeg het dan ook in mijn geheugen. De ei-
genlijke aanleiding tot de botsing verbleekte steeds meer, ver-
dween bij mij ten slotte helemaal en wat er overbleef was een 
persoonlijke, vertrouwelijke aangelegenheid tussen Macholdt en 
mij. Die had niets te maken met wat er verder in de klas gebeur-
de, met niets en niemand. Het was helemaal onze zaak.  
 Met Macholdt zelf sprak ik tot ver in het volgende schooljaar 
geen woord meer. Mijn volgende herinnering aan hem dateert 
uit het einde van de tweede klas.  
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 Macholdt was een goede leerling – niet een van degenen die in 
ieder knoopsgat een van ver zichtbaar “zeer goed” droegen en 
ook niet een van de ambitieloze kwajongens die zich met hun 
“zeer goed” gewoon geen raad wisten. Hij was niet ambitieloos 
en ook geen kwajongen. Zulke clichés golden voor hem niet. Of 
hij echt begaafd was, weet ik niet. Een paar leraren van ons wa-
ren daar blijkbaar wel van overtuigd, want bij moeilijke vragen 
die niet becijferd werden, riepen ze hem altijd als een van de eer-
sten op. Als hij het antwoord wist, zei hij dat snel en duidelijk en 
als hij het niet wist, dacht hij na tot hij het gevonden had of haal-
de zijn schouders op en ging zitten. Van “voorgezegde” ant-
woorden, zoals de beste leerlingen met voorkomende grootmoe-
digheid uitwisselden, maakte Macholdt nooit gebruik, ook niet 
in gevaarlijke situaties. Hij liet zich door niemand helpen en hij 
hielp niemand.  
 Plotseling, tegen het einde van het tweede schooljaar, raakte 
er bij Macholdt iets onklaar. Hij leverde een paar keer matig 
schriftelijk werk af, werd tijdens de les betrapt op onoplettend-
heid, zijn onverschillige gezichtsuitdrukking verborg geen deel-
name meer, maar afwezigheid, de modelantwoorden die van 
hem verwacht werden, bleven steeds vaker uit en niet lang daar-
na werd hij ook al in het nauw gebracht door de “bankvragen”, 
die afzonderlijke leraren in plaats van echte proefwerken onver-
wachts aan de leerlingen stelden. Bij zo’n aanleiding kwam het 
tot mijn tweede incident met Macholdt.  
 Het was in de wiskundeles. We hadden in de tweede klas niet 
meer meneer Taubes, de joodse voortrekker, maar een volkomen 
raszuivere niet-jood, die Kremser heette en wiens grootste genoe-
gen het was hakkelende leerlingen door onverwachtse interrup-
ties volkomen van hun stuk te brengen:  
 ‘Ah, dat weet je niet... zozo... dat is jammer, dat je dat niet 
weet... hm, hm, hm... dat zou je echt moeten weten, beste jon-
gen... ja, ja, denk maar even na... eigenlijk zou je helemaal niet na 
moeten denken, maar het meteen moeten weten, hè... dus weet je 
het nou of weet je het niet... je weet het dus niet... ga zitten, on-
voldoende.’  
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 De vraag waardoor Macholdt door meneer Kremser verrast 
werd, was niet bijzonder moeilijk; hij moest een meetkundige 
formule noemen en die toepassen op het voorbeeld dat opgelost 
moest worden. Zonder twijfel wist Macholdt dat er een formule 
te vinden was, maar die wilde hem niet direct te binnen schieten 
– en prompt begon meneer Kremser met zijn onuitputtelijke va-
riaties op ‘Ah, dat weet je niet...’ Macholdt probeerde zich daar 
niets van aan te trekken, hij keek naar beneden, hij perste zijn 
lippen op elkaar en deed zijn ogen dicht en bijna had hij ook nog 
zijn oren dichtgestopt. Van alle kanten werd hem voorgezegd, 
vanachter de katheder interrumpeerde meneer Kremser onver-
moeibaar, hoezo weet je dat niet, dat zou je toch moeten weten – 
– zelfs als Macholdt nu gewild had, was hij niet meer in staat 
geweest in de wirwar van cijfers en letters de juiste formule te 
onderscheiden.  
 Ik gebruikte in feite de laatste, korte pauze in het honende ge-
kakel van meneer Kremser – om ons heen waren alle reddings-
pogingen opgegeven: snel boog ik voorover en fluisterde Ma-
choldt de formule toe. Hij kon die nog net noemen.  
 ‘Dat werd tijd,’ luidde Kremsers ontvangstbevestiging. ‘Over 
zoiets moet je eigenlijk niet na hoeven denken, zoiets hoor je te 
weten.’  
 Macholdt ging zitten en de les en de bankvragen gingen door.  
 Toen meneer Kremser na de les het lokaal uit was en toen we 
nog stonden, draaide Macholdt zich naar me om met zijn stem 
en gezicht even uitdrukkingsloos als altijd: ‘Dank je.’  
 ‘Lik mijn reet,’ zei ik en ik zei het zeker niet voor de grap of 
als goedmoedig-norse verdediging tegen een overbodig bedank-
je. Ik zei het scherp en uitdagend, ik was woedend om de onge-
naakbare onverschilligheid waarmee Macholdt zich verwaardig-
de tot een vervelende formaliteit; ik had liever gehad en het was 
een grotere triomf geweest, als hij helemaal niet bedankt had.  
 Macholdt trok een zuinig mondje, net als toen, voor onze eer-
ste botsing; het leek in ieder geval net zo’n zuinig mondje. ‘Zie je 
wel, vuile jood,’ leek het te betekenen. ‘Als iemand een keer be-
leefd tegen je is, word je meteen ordinair.’ En ik voelde ook weer 
die plotselinge leegte in mijn maagholte.  
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 Maar Macholdt – al was hij nu aan de beurt geweest om op 
mijn uitdaging in te gaan – Macholdt keerde zich zwijgend om.  
 
Al in de vierde klas kregen we een nieuwe klassenleraar. Meneer 
Buttula ging met pensioen en zijn alfabetische opstelling – onge-
twijfeld een unicum in de geschiedenis van het voortgezet onder-
wijs in Oostenrijk – werd onmiddellijk opgeheven. Vanaf dat 
moment bleef mijn nabuurschap met Macholdt weer beperkt tot 
het klassenboek en het kwam nog maar tot heel sporadische en 
oppervlakkige contacten tussen ons. Ogenschijnlijk was Ma-
choldt voor mij een medeleerling geweest als de meeste anderen; 
in feite had ik tegenover geen tweede zo’n duidelijke, vastom-
lijnde instelling als tegenover hem. Ik had vrienden, die dat ook 
buiten school waren en ik had vijanden, het wisselde en fluctu-
eerde, veel verdwenen er en veel nieuwe kwamen erbij. En zoals 
ze daar zaten, gebogen over hun boeken en schriften en opkij-
kend naar het bord en de katheder, was het een vage menigte 
van toch al vage gezichten, waarin ik al die jaren één enkel ge-
zicht afgetekend zag: het ongeïnteresseerde en maar zelden door 
een zuinig, spottend mondje bewogen gezicht van Franz Ma-
choldt.  
 Macholdt verliet onze school kort voor het eind van de vijfde 
klas. Hij had een conflict gehad met een leraar, een joodse leraar, 
maar of het een rol speelde dat het juist een joodse leraar was, 
was weer eens niet vast te stellen. Inderdaad was hem door die 
leraar onrecht aangedaan, ergerlijk, grof onrecht, en ieder ander 
had zich op een van de gebruikelijke manieren teweergesteld. 
Macholdt koos de manier die niemand anders gekozen zou heb-
ben: hij ging van school. Direct na dat incident diende hijzelf bij 
de directeur een klacht in (wat in het algemeen een zaak van 
“ouders of verzorger” was), werd de volgende les nogmaals bij 
de directeur geroepen en kwam alleen nog in het lokaal terug om 
zijn boeken en schriften te halen. De dag daarop diende hij bij de 
klassenleraar zijn reglementair ondertekende ontslagverklaring 
in. En daarna, in de pauze, nam Macholdt afscheid van de klas.  
 Iedereen was op zijn plaats blijven zitten, zonder dat dat afge-
sproken was; de ongewone gebeurtenis vroeg vanzelf om een 
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waardige afsluiting. Want vijf gemeenschappelijke jaren zijn een 
lange tijd en als er dan plotseling iemand weggaat, van de ene 
dag op de andere besluit om weg te gaan en dat ook doet, dan 
vindt de een dat misschien niet schokkend en de ander mis-
schien zelfs fijn – een zeker effect zal het op iedereen hebben. En 
Macholdt leek zich ook goed bewust van dat effect, toen hij naar 
de eerste, links vooraan in de eerste bank, ging om hem een hand 
te geven.  
 Mijn voorgevoel dat hij zeker niet iedereen een hand zou ge-
ven, werd bevestigd. Al voor degenen op de tweede bank had hij 
alleen een knikje over, pas bij de derde bank kwam er weer een 
handdruk en toen pas weer bij de zesde. Ik had vanaf mijn plaats 
in de rechterrij bij de deur moeite om de ceremonie te volgen en 
voor mij zag het er steeds meer uit of de een of andere glorieuze 
persoon de erewacht inspecteerde en enkele leden onderscheid-
de door minzaam te blijven staan. Zelfs het bijbehorende gebrek 
aan systeem hield Macholdt in stand: hij liep ook niet-joodse 
leerlingen zonder handdruk voorbij. Dat hij alle joden zo voor-
bijgelopen was en verder voorbij zou lopen, sprak voor mij van-
zelf.  
 Ik had me vergist. Deze keer had ik me vergist: Macholdt was 
bij de bank gekomen waar Torczyner zat, die uit voorzorg druk 
bezig was met schrijfwerk.  
 ‘Tot ziens, Torczyner,’ zei Macholdt luid en duidelijk, met uit-
gestoken hand. Torczyner keek radeloos op en nog voor hij an-
ders kon reageren, had Macholdt zijn hand gepakt en schudde 
die. Het zag er een beetje gek uit, hoe Torczyner met zich liet sol-
len, een paar moesten er ook echt lachen, maar vielen meteen stil, 
toen ze merkten dat Macholdt ernstig bleef.  
 De woede die in me begon te koken richtte zich echter niet te-
gen de lachers en niet eens tegen Macholdt, maar tegen 
Torczyner. Of Macholdt nu zonder bijgedachte naar hem toege-
stapt was of al om hem in verlegenheid te brengen, Torczyner 
had zich nooit tot die handdruk moeten laten verleiden. De hele 
klas wist tenslotte wat Macholdts opvattingen waren, sinds dat 
optreden in de eerste klas wisten ze het en Torczyner zou het be-
ter moeten weten dan alle anderen. Of voelde hij zich nu mis-
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schien vereerd, omdat Macholdt juist hem, de “Pool”, als enige 
van alle joden een hand gegeven had?  
 ‘Tot ziens, Maier.’  
 Waarachtig: Macholdt stond voor me. Waarachtig: Macholdt 
stak zijn hand uit.  
 Ik verroerde me niet. En ik moet toegeven dat ik me van ver-
bluftheid niet verroerde.  
 ‘Geef je me geen hand?’ vroeg Macholdt heel onbevangen en 
zo luid dat iedereen het kon horen.  
 Een ogenblik verdacht ik hem ervan dat hij me in een val wil-
de lokken – bijvoorbeeld door zijn hand dan honend terug te 
trekken of iets dergelijks. Ik keek hem strak aan.  
 Nee, het ging hem zonder twijfel om de handdruk. En zonder 
twijfel moest ik hem nu meteen terechtwijzen, daar hoefde ik 
niet over na te denken. Bovendien had ik daar al bij Torczyner 
over nagedacht en was al tot de duidelijke conclusie gekomen 
dat een joodse leerling de antisemiet Macholdt geen hand mocht 
geven.  
 Maar zag het er op die geheimzinnige manier die nu eenmaal 
in de relatie tussen Macholdt en mij leek te liggen – zag het er nu 
niet naar uit dat Macholdt mijn gedachtengang geraden had en 
of zijn glimlach mij mild moest stemmen? ‘Dat met Torczyner,’ 
moest die betekenen, ‘zegt toch helemaal niets? Ik had gewoon 
medelijden met hem en daarom heb ik hem een hand gegeven. 
Dat kan ik me veroorloven. Niemand zal denken dat ik die Tor-
czyner een bijzondere kerel vind. Maar bij jou ligt het heel an-
ders. Jou geef ik geen hand uit plotseling medelijden, maar om-
dat jij de enige jood in de klas bent die ik respecteer. We hebben 
toch niet zo’n relatie dat we ons iets aantrekken van kinderachti-
ge clichés? De anderen weten er niets van – maar jij en ik weten 
het toch? Wil je me geen hand geven?!’  
 We waren toen op een leeftijd waarop een handdruk nog van 
alles kon betekenen. En ik was er vast van overtuigd dat Ma-
choldt in die aangeboden handdruk iets legde wat erkend en be-
grepen zou worden. Als ik hem nu in zijn verwachting teleur-
stelde, als ik nu tekort zou schieten, was hij er voor de rest van 
zijn leven van overtuigd dat een jood gewoon niets snapte van 
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alle grootheid die een handdruk uit kon drukken. Als ik nu zijn 
hand niet drukte, zou hij zich zwijgend omdraaien zoals al een 
keer eerder en waarschijnlijk denken wat hij toen gedacht moest 
hebben: nou ja, zo gaat het nu eenmaal, als je het met mensen 
van jullie soort eens probeert te worden...  
 Zo was het nog niet geëindigd. Macholdt stond nog voor me 
en zijn vraag hing nog in de lucht: ‘Geef je me geen hand?’  
 Ik gaf hem een hand.  
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[5] 
 

De volgende zomer bracht ik voor het eerst zonder mijn vader 
door. Tot die tijd werd ik gewoonlijk een deel van de vakantie 
door familieleden onder hun hoede genomen en mijn vader 
kwam er dan later bij, of de hele vakantie was voor ons samen. 
Deze keer gingen we uit elkaar. We deden dat heel vreedzaam 
en in goed overleg en het was geen gevolg van de spanning die 
er rond die tijd al een paar keer tussen ons geweest was. Maar 
mijn vader voelde dat ik nu helemaal geen zin meer had me als 
aanhangsel van waaghalzige neven en giechelende nichten mee 
op sleeptouw door het landschap te laten nemen of op regenach-
tige middagen “dichterskwartet” te spelen. En omdat hij boven-
dien een wetenschappelijk werk af wilde maken waar hij naast 
zijn praktijk geen tijd voor had, bleek de nieuwe regeling de bes-
te oplossing. Mijn vader, die altijd vol ijver en begrip was, wist 
die ook nog bijzonder aantrekkelijk te maken: ik kwam in een 
van die “onder pedagogische leiding” staande zomerkampen, 
die toen erg in de mode waren en waar ook een paar van de jon-
gere leraren van ons gymnasium zich voor inzetten, vooral onze 
leraar Latijn, novarum rerum cupidus en mij om de een of andere 
reden bijzonder toegenegen; hij had ook de aanvankelijke beden-
kingen van mijn vader met overtuigingskracht uit de weg ge-
ruimd.  
 Het kamp bevond zich in een van de vredige rivierdalen van 
Neder-Oostenrijk en was geen kamp, maar een slot, dat door zijn 
eigenaar, die waarschijnlijk geld nodig had, voor dat nieuwe 
doel verhuurd werd. In de ene vleugel van het koude, uitgestrek-
te gebouw bevonden zich de slaapkamers met ieder drie tot vijf 
eenvoudige veldbedden en de grotere ruimten van de andere 
vleugel dienden als muziek-, turn- en voordrachtszalen. Het 
mooiste van het hele complex was het reusachtige, bijna griezelig 
verwilderde slotpark, waar in het midden een klein, groenachtig 
zwart bosmeertje lag met verbazend warm water en nog geschik-
ter om te zwemmen dan de rivier. Door al die accessoires wer-
den de levenswijze en het tijdverdrijf van de kampbewoners in 
pedagogische harmonie bepaald.  
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 Op een dag, tijdens een van onze regelmatige excursies in de 
omgeving, marcheerden we ongeveer een halfuur door nauwe-
lijks onderbroken akkerland. Onze groepsleider – we waren ver-
plicht hem te tutoyeren, al was hij zeker tweemaal zo oud als wij 
– verordende een rustpauze, begon ons een heldere agronomi-
sche inleiding voor te schotelen en vroeg opeens wie van ons bij 
de komende oogst mee wilde werken.  
 Zonder na te denken en alleen al voor de afwisseling gaf ik me 
op. Tot mijn verbazing volgden er nog drie anderen, onder wie 
overigens Rudi Smoleck, een van mijn kamergenoten, die ik on-
danks zijn ruwe uiterlijk en gedrag graag mocht; hij was al zes-
tien, dus iets ouder dan ik, zat op een hbs met een indrukwek-
kend slechte naam en was hier eigenlijk bij vergissing terechtge-
komen: zijn vader had dit “jeugdkamp” aangezien voor een op-
voedingsgesticht.  
 ’s Avonds – bij de gemeenschappelijke maaltijd in de grote 
eetzaal, die we om zijn stijve onvriendelijkheid “de wachtkamer 
derde klas” noemden – bleek dat er zich van de meer dan zeven-
tig kampbewoners nog geen dozijn voor de oogst had opgege-
ven. Mijn bezorgdheid dat het hele plan daardoor zou misluk-
ken, werd ondertussen niet bewaarheid. Het ging door en kreeg 
zelfs een onverwachte verrijking.  
 De boerderij waar Rudi Smoleck en ik ingedeeld waren, lag 
ongeveer veertig minuten lopen van het slot en de velden zelf 
nog een kwartier, zodat de heen- en terugweg ons iedere dag 
twee uur kostte. Het gevolg was vermoeidheid en te laat komen; 
we konden ons noch aan de kampregels, noch aan de regels van 
het werk op het land houden en daarom werd besloten dat we de 
drie dagen dat de oogst werd binnengehaald op de boerderij 
mochten overnachten. Onze groepsleider deelde ons die toestem-
ming plechtig mee voor de hele groep om de anderen, de werk-
schuwen en verwenden, voor te houden wat ze misgelopen wa-
ren. Want drie nachten buiten het kamp mogen slapen was in-
derdaad een benijdenswaardig loon.  
 De eerste knecht, die bij het werk op het land op ons toezag, 
knikte vriendelijk en goedkeurend, toen wij het nieuws doorga-
ven. We hadden zijn aanvankelijke wantrouwen door bijzondere 
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ijver en – vooral Rudi Smoleck – door een paar ruwe grappen 
weggenomen en zelfs in een zekere sympathie veranderd. Nu 
vroeg hij of hij de boeren om een slaapplaats voor ons moest 
vragen of dat we liever op de hooizolder sliepen.  
 ‘Natuurlijk in het hooi,’ antwoordde Rudi Smoleck zonder mij 
te vragen.  
 ‘Is ook verstandiger,’ knikte de eerste knecht. Daarmee was de 
zaak geregeld.  
 Ook mij leek het zo beter en het leek me vooral beter in de stijl 
van de hele onderneming te passen. Het was waarschijnlijk gek 
en aanstellerig geweest, als we een bed en een kamer gevraagd 
hadden en om zoiets te voorkomen had Rudi Smoleck snel ant-
woord gegeven. Maar omdat ik toen al de gewoonte had alles 
grondig te willen onderzoeken, vroeg ik hem waarom.  
 ‘Stommeling.’ Rudi Smoleck liet een medelijdende blik over 
me heen gaan. ‘Denk je soms dat je, als je in de boerderij slaapt, 
een meisje mee kunt nemen?’  

Hij zei dat niet op een opschepperige, belerende toon, maar 
als iets vanzelfsprekends, wat ik – en daarom was ik een stom-
meling – niet meteen begrepen had. Ik begreep het nog steeds 
niet.  

‘Ah,’ zei ik zo nonchalant mogelijk. ‘Ja, dat is waar.’ En pas la-
ter, pas veel te laat vielen me de honderd andere antwoorden in 
die net zo onschuldig geweest waren en waardoor ik toch niet 
verplicht was geweest aan alle eisen van een nachtelijke hooizol-
der te voldoen.  

Ik had me tot dan toe vrijwel niet om meisjes bekommerd. Ik 
had niets met ze te maken, ongeveer op dezelfde manier en om 
ongeveer dezelfde redenen als ik niets te maken had met bij-
voorbeeld voetbal of postzegels verzamelen of andere bezighe-
den van andere vijftienjarigen: ze interesseerden me niet. Ik 
speelde ook liever schaak dan biljart, ik reed liever met de bus 
dan met de trein en ik was liever in mannelijk dan in vrouwelijk 
gezelschap. Het was allemaal geen probleem.  

Nu was het dat opeens wel. Maar het deed zich niet voor in de 
vorm van fundamentele verwarring: hoe je eigenlijk met meisjes 
om moest gaan. Het betekende wel dat ik de tegenover Rudi 
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Smoleck aangegane verplichting na moest komen. Wat er dan 
verder zou gebeuren, daar dacht ik niet aan. En uiteindelijk 
kwam het door die probleemloze argeloosheid dat ik het zo ver-
bazend gemakkelijk kon oplossen.  

Het was het eind van de middag. Op het ene deel van het 
langgerekte korenveld stonden de schoven al in grote hokken en 
op het andere waren een paar arbeidsters bezig de door de 
maaimachine onderweg achtergelaten aren te lezen en tot kleine-
re schoven samen te binden. Die schoven moesten ik en nog een 
paar anderen over de al opgestelde hokken verdelen.  

Ik stond juist bij een van de hokken te wachten tot er ergens in 
de buurt een nieuwe schoof samengebonden was, toen Kathi 
langskwam. Kathi was ongeveer van mijn leeftijd en ze was me 
al eerder opgevallen. Haar naam wist ik, doordat ik de eerste 
knecht en een wat ouder meisje (misschien haar zuster) een paar 
keer naar haar had horen roepen; ze leken niet tevreden over 
haar en inderdaad maakte ze een verstrooide, afwezige indruk – 
ook nu, terwijl ze langs me liep en zich langzaam naar de hier en 
daar liggende aren bukte.  

Plotseling keek ze op, keek me aan en glimlachte. Ze had een 
breed, open gezicht met een opvallend mooi voorhoofd; haar 
dichte, bruine haar was strak in haar nek bijeengebonden.  

Ik glimlachte terug.  
‘Ben je moe?’ vroeg ik en vond mezelf heel sterk en volwas-

sen.  
Kathi gaf geen antwoord, bukte zich opnieuw naar een paar 

aren, langzaam en losjes en vlak voor me – en daar bolde haar 
jurk, een verbleekt blauw linnen hemd, daar lubberde hij wijd en 
liet haar borsten zien, secondenlang, iedere keer dat ze bukte 
dieper; ik voelde het bloed naar mijn hoofd stijgen.  

Op hetzelfde moment, echt pas nu, schoot me mijn probleem 
weer te binnen met meteen de oplossing erbij.  

‘Moe?’ zei ze van beneden en zonder op te kijken. ‘Moe? Dat 
wel.’  

Daarna kwam ze overeind en weer trof me haar brede glim-
lach.  

Aan de andere kant naderde een van de oudere knechts. 
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‘Ik slaap vannacht op het erf,’ zei ik zacht, alsof hij me anders 
kon horen. ‘Boven op de hooizolder. Wil je bij me komen?’  

‘Welke hooizolder bedoel je?’ vroeg ze net zo zacht terug, 
zonder zich te verroeren. ‘We hebben er veel.’  

Ik moet nogal hulpeloos gekeken hebben, want Kathi’s glim-
lach werd nog breder.  

‘Weet je wat?’ fluisterde ze. ‘Ik wacht op je in de korenschuur.’  
‘Kathi!’ riep de knecht, voor hij een paar passen voor ons af-

sloeg. ‘Niet kletsen, Kathi! Werken!’  
Kathi had zich meteen weer gebukt, al was er niets meer te le-

zen en weer van beneden, weer zonder op te kijken, zei ze: ‘In de 
korenschuur – om negen uur.’  

Daarna, met een ruk, draaide ze zich in een andere richting.  
Om zeven uur, al na de avondboterham, bracht de eerste 

knecht ons naar onze hooizolder. De ingang was via een ladder 
te bereiken en zo hoog dat Rudi Smoleck en ik er rechtop door-
heen konden, maar de eerste knecht moest bukken. Hij had voor 
elk van ons drie bijzonder mooie, schone paardendekens boven 
laten brengen – op de eerste moesten we liggen, de tweede moes-
ten we onder ons hoofd leggen en met de derde moesten we ons 
toedekken, legde hij uit. En we moesten ook al heel gauw gaan 
slapen, want morgen was het om vier uur opstaan. Daarna gaf 
hij ons een schouderklopje en liet ons alleen.  

Rudi Smoleck had nog geen enkele toespeling op zijn plannen 
gemaakt en deed dat ook nu niet. Hij pakte alleen zijn drie de-
kens bij elkaar en bracht ze naar een andere hoek. Daarna stelde 
hij voor om tot het donker te gaan wandelen.  

We slenterden naar de landweg en verder in de richting van 
het dorp, zonder doel. Onze lichamen en onze gesprekken voel-
den losjes aan door de vage vermoeidheid van de avond, die op 
het land iets eigenaardig tastbaars heeft. Je kunt bijna onder-
scheiden waaruit die bestaat en alles maakt er deel van uit: de 
velden en de lucht, de slagen van de verre kerkklok en het nabije 
hondengeblaf, de lauwe, langzame wind en het gemurmel van 
de Mühlbach. Bijna voel je je zelf alleen nog als een deel van de 
vermoeidheid, de grote, goede vermoeidheid rondom. Er is geen 
mooiere vermoeidheid of ik kan me geen mooiere herinneren. Ik 
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kan me toch al niet veel mooiers herinneren – niet uit die zomer, 
uit die hele tijd.  

Toen het acht uur sloeg, keerden we om. Op de terugweg 
kwamen we nu en dan een ineengestrengeld paar of individuele 
knechts en meisjes tegen; veel kenden we en groetten we en 
maakten achteraf onze opmerkingen. De schemering werd die-
per. Maar nog steeds was er geen woord gezegd over onze eigen 
plannen. We liepen zwijgend, zonder onze passen te versnellen. 
Plotseling begon Rudi Smoleck halfluid een ontzettend schunnig 
liedje te zingen, drie of vier coupletten, en daarna zweeg hij 
weer. En toen stonden we op de plek waar de weg naar het ge-
hucht van de landweg afboog.  

‘Ga je naar de boerderij?’ vroeg Rudi Smoleck.  
‘Ja,’ antwoordde ik. ‘Naar de korenschuur.’ En ik keek hem 

vol spanning aan.  
Rudi Smoleck knikte een paar keer met zijn hoofd, wat zowel 

bedenking als erkenning kon betekenen.  
‘Pas alleen op dat er niets ontdekt wordt,’ zei hij. ‘Anders krij-

gen we herrie in het kamp. Ik ga door.’  
Hij wees met zijn hand de weg af, naar de verspreid liggende 

hutten, waarvan de mat verlichte ramen nu al heel duidelijk als 
kleine, gele vierkanten in de avond zichtbaar waren. Ver weg 
aan de horizon schoof de nacht over de laatste heuvelblauwe 
strepen van de schemering. We namen afscheid.  

Op het erf van een grote boerderij kun je heel gemakkelijk ver-
dwalen, zeker als de maan in het laatste kwartier is en als je in 
het donker niet meer weet waar de korenschuur ligt. Ik was zelfs 
bang dat ik ook onze hooizolder niet zou vinden.  

Nu, naar de hooizolder kon ik in geval van nood vragen. Naar 
de korenschuur niet.  

Ik stevende af op de eerste van de drie grote loodsen die tegen 
de stallen aan stonden. De zware, houten openslaande deuren 
waren gesloten. Ik probeerde de volgende – en inderdaad bleek 
de ene deur op een kier te staan. Langzaam wrong ik me erdoor, 
maar kon een plotseling geknars niet voorkomen en bleef ge-
schrokken staan.  

‘Sst,’ klonk het vlakbij.  
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‘Kathi –?’ Ik hield mijn adem in.  
‘Ja.’ Haar schouder raakte de mijne. ‘Moest je lang zoeken?’  
‘Nee, helemaal niet,’ fluisterde ik. ‘Blijven we hier?’  
‘Waar anders? Er zijn er al een paar binnen.’ Ze duwde met 

kracht tegen mijn schouder. Deze keer knarste het niet meer, 
toen we naar buiten gingen.  

Na de volledige duisternis in de korenschuur leek het op het 
erf bijna licht. Ik zag dat Kathi’s haar niet meer in een knot in 
haar nek zat, maar loshing en ik zag haar glimlachen.  

‘Weet je al waar jouw hooizolder is?’  
‘Links boven de paardenstal.’  
‘Kom.’  
We gleden langs schuren en stallen; nu waren we bij de paar-

denstal, er klonk slaperig hoefgeschraap en het was allemaal sa-
menzweerderig.  

Aan de voet van de ladder bleef Kathi staan. Ik bleef dicht bij 
haar, wachtend tot ze omhoog zou gaan.  

‘Kom,’ zei ze weer.  
Het was meteen duidelijk wat ze wilde: we moesten dicht te-

gen elkaar de ladder op, want dan zou iemand die toevallig keek 
in het donker maar één enkele schaduw onderscheiden. Ik kon 
niet beoordelen of dat een noodzakelijke en in geval van nood 
ook effectieve maatregel was. Maar het beviel me wel. Ik stond al 
achter Kathi op de eerste sport.  

We pakten niet de ruwe en veel te brede stijlen; bij het klim-
men grepen we de sporten, mijn handen aan de buitenkant vlak 
naast de hare, mijn hoofd op haar schouder en onze lichamen zo 
dicht tegen elkaar, dat er soms een knie van mij precies in haar 
knieholte paste en mijn bovenbeen dat van haar leek op te tillen.  

Plotseling merkte ik dat ik beefde. Ik moest stilstaan, zo beef-
de ik. Ik moest mijn handen stevig om de sporten klemmen, an-
ders was ik gevallen, zo zwak voelde ik me opeens en zo knikten 
mijn knieën.  

En nu drukte Kathi zich nog meer tegen me aan, heel duide-
lijk, één keer en nog eens en nog eens. Ik kon haast niet meer, ik 
werd duizelig, ik moet gezucht of gesteund hebben, want Kathi 
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maakte zich een beetje los en vroeg, half naar me omgekeerd, 
zacht en bijna giechelend: ‘Wat heb je?’  

Ik schudde mijn hoofd en mijn hand greep naar de volgende 
sport. We klommen verder.  

Toen we eindelijk door het luik geglipt waren, had ik me van 
uitputting en zwakte het liefste in het hooi laten vallen. Maar ik 
haalde een paar keer diep adem, pakte mijn zaklantaarn en knipt 
die aan.  

‘Dekens!’ zei Kathi verbaasd. ‘Drie zelfs!’ Ze plofte neer en 
rekte zich ongegeneerd uit, alsof het een geveerde matras was. 
‘Nou ja, jullie komen nou eenmaal uit de stad.’ Daarna hield ze 
de rug van haar hand voor haar ogen: ‘Doe het licht uit.’  

Langzaam, omdat ik eerst weer aan het donker moest wennen, 
ging ik naast haar liggen. Ik lag op mijn rug en alleen onze 
schouders raakten elkaar.  

‘Hoe zijn de meisjes bij jullie in de stad?’  
‘Weet ik niet. Saai, geloof ik.’  
‘Gaan die ook meteen mee – zo gauw?’  
‘Ga jij altijd zo gauw mee?’  
‘Nee. Alleen als ik iemand aardig vind.’  
‘Vind je mij aardig?’  
‘Ja!’ Ze kwam dichterbij, tot haar lichaam hard en zacht tegen 

mij aangevlijd lag. ‘Hoe heet je eigenlijk?’  
‘Otto.’  
‘Otto.’ Nog dichter kwam ze tegen me aan, met beide handen 

om mijn arm geklemd. Nu kon ik al haar borsten voelen, onder 
haar hemd, onder het bollende hemd.  

We lagen onbeweeglijk, minutenlang.  
‘Dat is mooi. Ik had niet gedacht dat er zoiets bestond.’ Ik was 

daarbij in een heel ernstige stemming, heerlijk ernstig, ik had 
echt niet gedacht dat er zoiets bestond en nu was het er toch en 
zo dichtbij, lichaam en tederheid, het was er en het was mooi, 
Kathi’s haar en de naar paarden en juchtleer ruikende dekens en 
rondom ons het hooi, het rook naar gestampte kruiden in een 
blik en ik moest diep, diep ademhalen.  

Kathi’s hand, die mijn blote bovenbeen boven de knie omvat 
hield, drukte twee, drie keer zo hard:  
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‘Luister eens – als ze bij jullie in de stad zo saai zijn, de meisjes 
– – denk je dan dat ik ook saai ben?’  

‘Jij? Nee, jij bent helemaal niet saai, Kathi.’ Ik steunde op mijn 
elleboog en keek haar aan, de maansikkel stond midden in het 
luik en bestrooide ons met haar bleekgroene licht, en ik wist dat 
ik Kathi nu zou kussen. Zo zeker wist ik het, dat ik er helemaal 
geen haast mee had. Ik wilde er ten volle van genieten, ik wilde 
het zelfs zeggen: ‘Nu geef ik je een kus, Kathi,’ zei ik.  

‘Zeg –‘ zei ze opeens en drukte van beneden haar hand heel 
licht tegen mijn schouder, alsof haar iets heel belangrijks ingeval-
len was, en dat was ook zo: ‘Als je uit de stad komt, dan – ben je 
misschien wel een jood?’  

Ik moest glimlachen, zo gek klonk dat nu. Bedoelde ze echt 
“jood” en wist ze wat dat betekende?  

‘Ja,’ zei ik, ‘Hoezo?’  
‘O jee. Dan mag je me niet kussen.’  
We hadden elkaar nog niet aangeraakt, ik was nog net zo 

dicht bij haar gezicht en bij de kus als eerst. Ze had die nauwe-
lijks tegen kunnen houden en misschien niet willen tegenhou-
den.  

‘Maar waarom?’ vroeg ik en voelde mijn glimlach verschalen.  
‘Omdat je een jood bent.’ Het was een vanzelfsprekende ver-

klaring, er zat ook niet de minste hatelijkheid in, ze zei het als 
iets waar je niet over nadenkt en niet over praat. Iemand moest 
het haar ingeprent hebben – en nu zat het vast, zonder dat ze 
wist waarom.  

Radeloos trok ik me terug. Ik had wel kunnen lachen en hui-
len tegelijk.  

‘Kom nou, daarom hoef je nog niet boos te zijn,’ zei Kathi en 
schoof weer naar me toe.  

Nee, ze had geen benul. Ze vatte ieder verbod heel letterlijk 
op. Blijkbaar mocht ik alle andere dingen, alleen kussen mocht 
niet. Omdat ik een jood was.  

Ineens werd ik overvallen door een golf van woede, die door 
mijn hele lichaam ging, van mijn hoofd tot mijn tenen, dat ik 
overeind kwam en slap achterover zakte. Zo lag ik daar en wist 
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niet eens of ik Kathi weg moest sturen of liever zelf de hooi-
schuur uit moest gaan en misschien het erf af.  

Toen pakte, juist toen ik onzeker in beweging kwam – toen 
pakte Kathi mijn hand en legde die tussen haar borsten en hield 
hem vast, en haar andere hand sloot zich opnieuw om mijn blote 
bovenbeen, heftiger dan eerst en toch zachter, haar hele lichaam 
leek me te omspannen en vlijde zich om me heen: ik was te 
zwak, te leeg en beverig zwak om iets te doen of te zeggen; ik 
bleef zo liggen als ik lag en ik liet het gebeuren.  
 
Mijn verhouding tot het vrouwelijk geslacht werd intussen door 
dat voorval niet verder beïnvloed. Alles werd, voor zover ik het 
beoordelen kan, mettertijd volkomen normaal: ik werd de vol-
gende jaren een paar keer verliefd, was een paar keer heel onge-
lukkig en leek af en toe zelfs gelukkig. Ingrijpendere gebeurte-
nissen zijn me helaas niet ten deel gevallen.  
 In die jaren van groei – dus tot het eind van het gymnasium en 
nog wat later – heb ik toch al niets bijzonder opwindends mee-
gemaakt. Daar was ik ook helemaal niet op uit. Ik wilde vooral 
rust en met die behoefte was bijna alles in strijd wat mijn leef-
tijdgenoten stimulerend en plezierig vonden. Heel erg vond ik 
de gesprekken waarbij ik betrokken raakte. Alleen al daarom 
was ik het liefste alleen – en als ik in gezelschap was, dan liefst in 
een groot gezelschap, omdat ik dan niet hoefde te praten. Zelfs 
bij de keus van mijn lectuur speelde de wens mee dat ik niet de 
kans wilde lopen om te moeten discussiëren. In plaats van mo-
derne romans, die juist voor algemene gespreksstof zorgden, las 
ik verouderde Engelsen of Russen; liever dan de biografieën en 
reisbeschrijvingen die leeftijdgenoten bijzonder gewaardeerd 
werden, las ik werken over kunstgeschiedenis en muziekgeschie-
denis. Het enige spel dat ik graag speelde was schaak, omdat je 
daarbij alleen maar mocht mompelen en niet spreken – of hoog-
uit tegen jezelf. De enige sport waar ik plezier in had, was skiën, 
een activiteit waar vrij weinig bij gepraat wordt. En wat de mu-
ziek betrof, langzamerhand mijn grote, echte liefde: er was waar-
schijnlijk niets op de wereld waarbij praten overbodiger leek.  
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 De muziek zorgde nog voor iets anders: door mijn al vroeg 
ontwikkelde pianistische vaardigheden kon ik bij gezellige bij-
eenkomsten aan het amusement bijdragen en me er tegelijkertijd 
van afsluiten. Op die manier – door de vermeende overlast in 
werkelijkheid als verlossing te ervaren – kreeg ik zelfs een zekere 
populariteit. Ook met mijn eventuele “successen bij vrouwen” 
had mijn pianospel later een bescheiden causaal verband, en nog 
later, toen het al mijn beroep was, hielp het me aan een aantal 
heel interessante waarnemingen. Ik was nooit serieus van plan 
om pianist te worden. Mijn innerlijke verhouding met de muziek 
mocht dan niveau hebben, mijn pianistische activiteiten hadden 
het niet.  
 Een enkele keer – kort nadat juffrouw Becker haar post als 
mijn opvoedster en pianolerares verlaten had – legde ik iets als 
doelgerichte eerzucht aan de dag. Ik was toen veertien en ie-
mand had me ingefluisterd dat ik een wonderkind was en dat 
mijn hele leven direct ondergeschikt gemaakt moest worden aan 
mijn carrière. Mijn vader leek dat ook echt te overwegen, maar 
besloot toen, waarschijnlijk ook onder invloed van anderen, dat 
het niet het conservatorium zou worden, maar voorlopig nog 
privéles. De daarvoor aangetrokken leraar, een dor mannetje met 
een grijze snor, verscheen de volgende dag in huis – maar ver-
scheen na amper twee weken, merkbaar dorder en grijzer, niet 
meer. Wat me er eigenlijk toe bracht hem weg te pesten, weet ik 
niet, want ik geloofde degene die mijn virtuozenloopbaan profe-
teerde niet echt en had ook weinig zin om die te verwezenlijken. 
Maar ik verkeerde toen net in een heel koppige periode, ook wa-
ren er kort tevoren misschien een paar andere plannen mislukt 
en in ieder geval had ik in mijn hoofd gezet dat het nu eenmaal 
moest gaan zoals ik wilde. Toen mijn vader vertelde dat hij an-
ders besloten had, probeerde ik hem niet eens op andere gedach-
ten te brengen. Ik zweeg direct en grondig, beet me vast in zinlo-
ze obstructie en zag die twee weken later bekroond door het ver-
trek van de uitgeputte snorremans.  
 Dat het me meer om de beproeving van mijn wilskracht dan 
van mijn talent ging, had zonder twijfel een goede reden. Want 
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als er een echte musicus in me had gezeten, had die er juist toen 
uit moeten komen. Maar er zat een jazzpianist in me.  
 Ik had bij die gelegenheid niet voor het eerst ruzie met mijn 
vader; ik trok alleen voor het eerst aan het kortste eind en dat 
was blijkbaar ook de bedoeling. Tegen zijn gewoonte om na on-
aangename incidenten altijd een paar dagen voorbij te laten 
gaan, begon hij er deze keer nog diezelfde avond over.  
 ‘Jammer dat je niet wilt leren,’ zei hij, net toen we aan tafel 
waren gegaan voor het avondeten.  
 ‘Jammer dat ik niet mág leren,’ antwoordde ik en schrok van 
de onbeschoftheid van mijn woorden, want hoe obstinaat ik ook 
kon zijn, in mijn manier van spreken toonde ik voor mijn vader 
altijd eerbied en respect.  
 ‘Dat ik niet mág leren?’ herhaalde mijn vader met dezelfde 
nadruk. ‘Van wie niet?’  
 Ik zweeg. Het enig mogelijke antwoord: ‘Van jou!’ zou een al 
te brutale provocatie geweest zijn.  
 ‘Weet je,’ zei mijn vader na een tijdje, ‘er is eigenlijk niets 
dommers dan jezelf in het ongelijk stellen.’  
 Daarmee wilde hij zeggen dat hij voor alles in geweest was, 
als ik het maar goed aangepakt had. Dat idee had ik tenminste. 
Zo ging hij bij het bijleggen van conflicten immers altijd te werk. 
En altijd maakte hij eerst een omweg om de eigenlijke aanleiding 
heen, een heel grote omweg, tot die aanleiding zo klein en futiel 
leek, dat ik me moest schamen. En ik wilde me toch niet altijd 
schamen tegenover mijn vader. Maar dat was het.  
 ‘Ik denk,’ vervolgde hij nu, ‘dat je het je tegenstander niet zo 
makkelijk moet maken. Ik ben in dit geval toch je tegenstander, 
nietwaar?’ Hij praatte rustig en nadrukkelijk, alsof hij me uitleg-
de waarom bij een bepaalde ziekte een bepaalde geneeswijze no-
dig was. ‘En je wou me toch bewijzen dat je gelijk hebt? Maar als 
je leraar zegt dat hij niks met je kan beginnen en je geen les wil 
geven, dan ziet het er toch naar uit dat ík gelijk had? Dan stelt je 
talent en je behoefte aan leren toch niet zoveel voor? Dan heb jij 
toch een fout gemaakt, Otto?’  
 Ik slikte en sloeg mijn ogen neer.  
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 ‘Als je mij tenminste als je tegenstander ziet,’ hoorde ik mijn 
vader zeggen. ‘Doe je dat namelijk níet –‘  
 ‘Natuurlijk doe ik dat niet!’ interrumpeerde ik hem, terwijl ik 
een andere kant uitkeek.  
 ‘En dan? Wat had het dan allemaal voor zin?’ vroeg mijn va-
der bijna verontschuldigend, en ik had al geen been meer om op 
te staan, het enige wat ik kon doen was maar een toontje lager 
zingen en me terugtrekken; er zouden nog een paar minuten 
zwijgend voorbijgaan en dan zou mijn vader over iets anders be-
ginnen; hij zou niet prat gaan op zijn overwinning, o nee, dat 
deed hij nooit en hij zou er niet eens echt een punt achter zetten, 
dat liet hij aan mij over, dat moest ik doen, alleen ik, en ik hoefde 
niet eens te zeggen waarom – – maar zo wilde ik het deze keer 
toch niet: ‘Ik had gewoon een hekel aan hem, aan die stomme 
ouwe vent.’  
 ‘Waarom heb je dat niet eerder gezegd?’  
 Zijn stem klonk volkomen serieus en ik voelde de tranen op-
komen door zijn onwrikbare bereidheid mij te geloven en door 
de mogelijkheden die ik verspeeld had.  
 ‘Omdat het niet waar is,’ bracht ik eruit. ‘Omdat ik dat nou 
pas bedenk. Omdat ik niet inzie waarom ik altijd voor alles een 
reden moet hebben.’  
 Mijn vader keek me secondenlang nadenkend aan.  
 ‘Dat moet je helemaal niet,’ zei hij ten slotte en hij sprak de he-
le avond geen woord meer tegen me.  
 Dat was niet best. Dat was nog nooit gebeurd en het had me te 
denken moeten geven.  
 Wat al wel gebeurd was, meer dan eens, was iets anders: dat 
mijn vader een eerst afgewezen wens toch inwilligde, ook nog op 
zo’n roerend onhandige manier, dat ik me wel moest schamen.  
 Een paar dagen nadat mijn vader gezegd had dat het niet aan-
geschaft kon worden, lag er plotseling een kostbaar werk over 
antieke Griekse architectuur op tafel. De eerste van de volgende 
maand bleek ik een abonnement te hebben op een muziektijd-
schrift dat ik terloops genoemd had. Mijn verzoek om een zak-
schaakspel werd afgewezen, omdat ik geen enkele goede reden 
voor de aanschaf kon noemen (in werkelijkheid wilde ik het tij-
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dens het spijbelen gebruiken); op een van de volgende avonden 
had mijn vader, die voor een amateur een opmerkelijk sterke 
speler was, weer eens tijd voor een paar partijtjes, en toen ik op-
stond om bord en stukken te pakken, haalde hij uit zijn zak het 
mooiste zakschaakspel dat ooit in het bezit van een gymnasiast 
geweest was.  
 Ik was bij zulke gelegenheden telkens weer heel opgetogen en 
mijn vader was daar op een naïeve manier zo blij mee, dat ik me 
eigenlijk af moest vragen waarom hij mijn wensen niet altijd pas 
naderhand inwilligde, in plaats van meteen, zoals hij meestal 
deed. Maar als de afwijzing dan echt bleef bestaan, wist ik ten-
minste zeker dat er goede redenen voor waren.  
 Zonder twijfel was dat ook bij de kwestie van mijn muziek-
studie het geval en ik hield dat toen al in mijn achterhoofd. Toch 
bleef ik ertegen speculeren. Ik legde het zo uit dat mijn vader de 
besnorde leraar alleen maar had laten komen voor een laatste 
test van mijn vaardigheden, dat het resultaat ondanks alles vol-
doende was en dat ik het volgende semester dus naar het con-
servatorium kon. Ja, ik begon me al voor te stellen hoe ik de 
edelmoedigheid van mijn vader niet minder edelmoedig af zou 
wijzen om van mijn kant aan te dringen op een of twee jaar pri-
véles – natuurlijk bij een andere leraar. Dat hele idee was er een 
van pracht en grootsheid en zwelgend dacht ik al aan het welbe-
hagen waarin alles opgelost zou worden.  
 Toen er niets van dien aard gebeurde, was ik mateloos teleur-
gesteld. Ik voelde me bedrogen, ik beschuldigde mijn vader in 
blinde woede van het niet nakomen van een afspraak waarvan 
hij toch op de hoogte moest zijn – móest, hij begreep me toch, hij 
was toch de enige die me begreep? Als hij me nu ook in de steek 
liet? Als ik niet eens op hem vertrouwen kon? Ik voelde me zo 
bitter eenzaam als alleen in mijn onbegrepen kinderdagen en het 
duurde lang voor het voorval van geniepig verraad terugge-
bracht was tot een heel gewone nederlaag. Dat was het, of ik dat 
leuk vond of niet.  

Op een avond, toen ik achter de piano zat, kwam mijn vader 
vroeger dan anders naar huis en ik hoorde hem niet binnenko-
men. Het was me net gelukt de jazzbewerking van een Chopin-
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etude te reconstrueren die ik een paar dagen eerder op een gram-
mofoonplaat van het Parijse pianoduo Wiéner-Doucet gehoord 
had.  

‘Wat speelde je daarnet?’ vroeg mijn vader later op de avond, 
en voor het eerst sinds weken zei hij iets over mijn pianospel. Hij 
nam mijn antwoord zwijgend voor kennisneming aan. Het beviel 
hem duidelijk niet. Hij had een heel sterk gevoel voor stijl en zui-
verheid, dat een verjazzde Chopin natuurlijk niet aan kon spre-
ken. Ik wist dat en ik nam me voor zijn eventuele bezwaren als 
ouderwets en belachelijk af te doen. Maar hij gaf me de kans niet. 
Hij zei: ‘Wil je niet nog een tijd fatsoenlijk studeren?’  

‘In de muziek, papa –‘ antwoordde ik met superieure zelfver-
zekerdheid, ‘in de muziek is “fatsoenlijk” niet zo’n duidelijk be-
grip als elders in het leven. Heel veel mensen zouden wat ik 
speelde heel fatsoenlijk noemen.’  

‘Dan laten we dat “fatsoenlijk” weg. Wil je niet nog een tijd 
studeren?’  

‘Dat is ook zoiets,’ hield ik koppig vol. ‘Studeren. Jij denkt dat 
ik altijd moet studéren. Jij denkt dat ik niets kán. En ik probeer je 
uit te leggen dat ik momenteel al vrij veel kan. Zelfs genoeg om 
van te leven, als het erop aan zou komen.’  

Mijn vader schudde zijn hoofd met een paar kleine, korte ruk-
ken. ‘Dat weet ik niet,’ zei hij. ‘Daar heb jij meer verstand van 
dan ik.’  

Ondanks alle voldoening die ik door dat verloop van het ge-
sprek kreeg, zat het me toch dwars dat ik meer verstand van iets 
had dan mijn vader. Ik protesteerde heftig: ‘Daarvoor hoef je er 
geen verstand van te hebben. Dat is zo duidelijk als wat. Als je al 
zeven of acht jaar gestudeerd hebt, maakt het niks uit of je nog 
een of twee jaar studeert.’  

Mijn vader vatte de heftigheid van mijn protest verkeerd op, 
dat zag ik aan zijn handbeweging en ik hoorde het aan zijn stem, 
die opeens alle warmte en bereidwilligheid kwijt was en vreemd 
vermoeid klonk: ‘Waarschijnlijk heb je gelijk,’ zei hij – terwijl ik 
helemaal geen gelijk wilde hebben. ‘Ik kan hier niet goed tegen je 
ingaan. Dat kan ik echt niet. Ik heb mijn gemoedsrust voor iets 
anders nodig. Ík moet namelijk nog studeren.’  
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Daarmee stond hij op en ging naar zijn werkkamer.  
 
Dat kon wel eens de tijd geweest zijn waarin de vervreemding 
tussen ons begon.  
 Eigenlijk was het helemaal geen vervreemding. We leefden 
steeds meer naast elkaar. Maar in wat voor excessen van tegen-
stellingen ik ook terechtkwam, ik had bij mijn vader toch altijd 
het gevoel dat hij me begreep, dat hij wist waarom ik zo deed en 
me zo ontwikkelde. De weinige keren dat we door een gunstige 
speling van het lot toch nog een brug tussen elkaar konden slaan, 
hij naar mij of ik naar hem, werd dat gevoel ook telkens opnieuw 
bevestigd en kon ik me van die noodzakelijke en onbedreigde 
vertrouwelijkheid telkens opnieuw vergewissen. Die was er ge-
woon, zelfs na de langste pauze en zelfs na de zwaarste beproe-
ving. Die was meegegroeid en blijven bloeien, als een plant die 
ook zonder verzorging en zonder voedsel niet anders kon dan 
gedijen. Die gaf me telkens een gelukkig gevoel, die ervaring dat 
mijn vader alles begreep en alles wist en iedere keer zorgde die 
weer voor verwijdering. Want uiteindelijk was ik dan toch weer 
het kleine kind, aan wiens gedoe met de juiste glimlach en het 
juiste gebaar een eind gemaakt kon worden. Uiteindelijk werd ik 
begrepen, of ik wilde of niet.  
 Op die manier was mijn situatie waarschijnlijk uitzichtloos en 
daar kon ik misschien niets aan doen. Maar ik besefte nooit, en 
dat begon later pas tot me door te dringen, pas veel te laat, dat 
ook zijn situatie tegenover mij uitzichtloos was en dat hij er ook 
niets aan kon doen. Had hij me soms expres niet moeten begrij-
pen, als hij me begreep? Had hij zich van de domme moeten 
houden? Zelfs als hij dat geprobeerd had, was het hem niet ge-
lukt. Want daarvoor was ik niet dom genoeg. Precies hetzelfde 
dilemma was immers al bij onze schaakpartijtjes ’s avonds opge-
treden, als mijn razende eerzucht om van hem te winnen alleen 
nog overtroffen werd door mijn argwaan dat hij mij met opzet 
liet winnen. Hij merkte dat natuurlijk ook. En toen hij me op een 
avond in een partijtje dat tot het eindspel gevorderd was – ik zou 
het kunnen noteren, zo goed weet ik het nog – met mijn kwali-
teitsvoordeel door eeuwig schaak in een remise gemanoeuvreerd 
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had, liet ik mijn teleurstelling zo onbeheerst blijken, dat hij zich 
daar niet meer met een grapje van af kon maken. Hij had al een 
paar keer gedacht, zei hij, dat ik geen plezier meer in het spel 
had, en misschien moesten we er maar een tijdje mee stoppen. Ik 
sprak dat tegen, ik bood mijn verontschuldigingen aan, ik vroeg 
hem om verder te spelen, en we speelden die avond ook nog een 
partijtje dat in remise eindigde. Maar de weken daarop moest hij 
aan een artikel voor een medisch tijdschrift werken, daarna ging 
hij twee of drie keer met me naar de schouwburg en toen ik uit-
eindelijk voorstelde om te spelen, deed hij of hij zich niet lekker 
voelde of voelde zich echt niet lekker, want hij had soms veel last 
van zijn oorlogsverwonding. Maar toen begon de zomervakantie 
al en toen was het afgelopen met onze schaakpartijtjes ’s avonds. 
Ik vond iets anders. Of híj dat vond en of ik hém geen ontspan-
ning en plezier afnam waarvoor hij misschien helemaal geen ver-
vanging had, dat vroeg ik me gewoon niet af. Hij schaakte denk 
ik heel graag.  
 Onder die omstandigheden – en die waren omstreeks mijn 
eindexamen al heel duidelijk – stond voor mij allang vast dat ik 
in geen geval medicijnen zou studeren. Mijn vader had daar ook 
nooit op aangedrongen, zodra hij zich ervan overtuigd had dat 
het een kwestie van aandringen zou zijn. Dokter zijn leek voor 
hem zoveel te betekenen en te eisen dat je dat alleen met volle 
overtuiging kon zijn – en die had ik niet. Ik had die ook niet voor 
een andere studierichting. Wat ik ook gestudeerd had, ik zou al-
tijd op de een of andere manier met de vroegere studie van mijn 
vader geconfronteerd zijn en was er dan slecht van afgekomen. 
Ik wilde helemaal niet studeren.  
 De beslissing kon niet langer uitgesteld worden dan tot direct 
na het eindexamen. Ik was er veel banger voor dan voor het exa-
men zelf.  
 De manier waarop mijn vader me die dag ontving was dan 
ook onmiskenbaar plechtig en gewichtig. Hij ging tegenover me 
zitten, bood me een sigaret aan, vroeg hoe het examen gegaan 
was, lachte fijntjes, was blij en haalde diep adem: ‘Ja, en nou 
moet je dus een beslissing nemen –‘ (hij hield níet in, ík doe het 
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uit plezier om de herinnering) ‘– nou moet je dus beslissen waar 
je heen wilt.’  
 En dat betekende dat ik als beloning voor mijn probleemloos 
afgesloten gymnasiumstudie een reis naar keuze mocht maken; 
mijn vader liet me zelfs de keus of ik ergens in het buitenland 
een half of een heel jaar een appartement wilde huren.  
 ‘Of laten we zeggen’ – en nu hield hij pas in, hij keek me ook 
schuins aan – ‘voor één of twee semesters.’ En toen ik echt zo 
verbluft keek als hij verwacht had, moest hij hard lachen en 
schudde zijn hoofd: ‘Nee, nee. Ik stel geen voorwaarden. Ik be-
doel alleen maar: als je onderweg misschien bedenkt of en wat je 
wilt studeren, al bevalt het je in Rome of Florence of Parijs voor-
lopig beter dan hier, dan houd ik je niet tegen. Grote sprongen 
zul je overigens niet kunnen maken. Maar ik heb helemaal niet 
de indruk dat je een grote springer bent. Over paardensprongen 
gesproken: heb je zin in een partijtje schaak?’  
 We speelden twee partijtjes en ik had niets in te brengen, hij 
won ze allebei en ‘Het spijt me,’ zei hij achteraf. ‘Maar bij een 
eindexamen schaak was je gezakt.’  
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[6] 
 

Het werd Parijs, het werd drie jaar in plaats van het geplande 
ene jaar en ik heb me nooit zo prettig gevoeld als die drie jaar, 
daarvoor niet en daarna niet. Zonder twijfel kwam dat voor een 
deel doordat ik aan het toezicht van mijn vader ontsnapt was. 
Ook het nieuwe en de wereld en het licht droegen het hunne bij 
en ik was twintig jaar. Maar doorslaggevend was dat ik in Parijs 
voor het eerst een soort mensen ontmoette die me aanspraken en 
met wie ik overweg kon, die zich prettig voelden en voor wie 
zo’n prettig gevoel een heel acceptabel compromis leek voor de 
hogere waarden van het bestaan, die geen overbodige gesprek-
ken voerden en geen overbodige vragen stelden en die alleen 
kwaad werden als je ze met overbodige gesprekken of vragen 
lastig wilde vallen, en die weliswaar niet de wens bij me wakker 
riepen om net zo te worden als zij, maar wel om net zo te leven 
als zij.  

Met andere woorden, en wel uit het vocabulaire van mijn va-
der: ik raakte in slecht gezelschap.  
 Dat bestond eerst alleen uit medestudenten van de Sorbonne, 
waar ik me had laten inschrijven voor kunstgeschiedenis. Overi-
gens droegen de meesten van hen de titel étudiant met evenveel 
recht als een onbezoldigde provinciale correspondent van een 
hondenfokkerstijdschrift zich journalist mocht noemen: een pret-
tig vage benaming, die heel wat legitimatiepapieren een ver-
hoogde bruikbaarheid gaf. Juist daarom, juist om die legitima-
tiepapieren was het mijn vrienden te doen en om niets anders. 
Wanneer ik hen later nog af en toe aan de Sorbonne zag opdui-
ken moest ik me altijd eerst weer voor de geest halen dat ik hen 
inderdaad hier had leren kennen en inderdaad van hieruit toe-
gang tot hun kringen gekregen had. Want die kringen lagen heel 
ergens anders. Hun middelpunt lag eerder tussen de Place Pigal-
le, de renbaan van Auteuil en het casino van Deauville en ze 
hadden absoluut niets te maken met hokkerige studenten- en ar-
tiestenromantiek. Ze tendeerden naar de “grote stijl”, een valse 
of vervalste, dat wel, maar dat hoorde erbij en dat hoorde bij de 
dingen waar niet naar gevraagd werd.  
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 Er werd toch al weinig gevraagd, omdat het meeste vanzelf 
sprak. Uit de gegeven factoren dat een van ons een auto had, de 
tweede telkens de juiste meisjes wist te vinden, de derde rijk 
was, de vierde door een wat oudere comtesse geprotegeerd werd 
en de vijfde piano kon spelen volgde met wiskundige zekerheid 
dat we met de auto van de eerste het door de tweede bijeenge-
brachte en door de derde gefinancierde vrouwelijke gezelschap 
naar de door de vierde bezette grafelijke villa brachten, waar de 
muziek van de vijfde een hoogst genoeglijke avond kracht bijzet-
te. En uit andere factoren ontstonden weer andere combinaties. 
Maar wat me in die door onmiskenbare haut goût omgeven kring 
– Hongaren, Roemenen, Grieken, een gevluchte Zuid-Ameri-
kaan, een Turk – oorspronkelijk aangelokt had, was iets anders. 
Ik woonde nu voor het eerst in het buitenland en toen ik inge-
burgerd raakte en sociaal verkeer zocht, moest ik ook rekening 
houden met het taalprobleem. Bij mijn directe landgenoten was 
ik bang om uitgeleverd te worden aan een intimiteit waaraan ik 
juist wilde ontsnappen. Met de Duitsers had ik behalve ongeveer 
dezelfde taal helemaal niets gemeen. Voor omgang met Engelsen 
of Amerikanen was mijn Engels niet goed genoeg en de onder-
ling strikt gescheiden Slavische kolonies waren zo mogelijk nog 
exclusiever dan de Fransen zelf. Bij die bonte Balkangroep lag al-
les anders. Doordat niemand ervan uit kon gaan dat een ander 
zijn geheime taal verstond, spraken ze alleen Frans en deden dat 
ook heel goed – maar niet zo overweldigend goed dat ik niet 
vanaf het begin behoorlijk mee kon komen. En toen ik hun vaste 
uitdrukkingen kende, toen ik wist dat de ene Hongaar Çava ge-
noemd werd, omdat hij dat altijd met bijzondere voorliefde en 
een bijzonder Hongaarse klemtoon uitsprak en toen ik wist dat 
Kikis daarentegen geen bijnaam was, maar dat de Griek echt zo 
heette, toen hoorde ik er al bij en was tevreden.  
 Met mijn vader had ik in het begin geen contact, met opzet 
niet, en ik had na mijn komst meteen de redenen gegeven; hij be-
greep me niet alleen, maar gaf me ook nog betere redenen. Pas 
na maanden schreef ik hem voor het eerst. Natuurlijk had ik een 
aanleiding, en natuurlijk een onaangename, dé onaangename: ik 
had geld nodig. Maar het was veel moeilijker dan ik dacht om 
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mijn vader dat te vertellen, zo moeilijk inderdaad dat ik het niet 
voor elkaar kreeg en de brief afsloot zonder één woord over mijn 
benarde toestand. Of mijn vader die toch uit de vermoedelijke 
halfslachtigheid van mijn brief opmaakte of dat hij het heel nor-
maal en vanzelfsprekend vond dat een eerste brief na zo’n lange 
pauze toch alleen maar met zo’n aanleiding geschreven kon zijn, 
hij had bij zijn antwoord zonder verder commentaar een cheque 
ingesloten. Die kwam ongeveer overeen met het bedrag dat ik 
nodig had en deze keer kwam ik er mooi vanaf.  
 De volgende keer niet meer. De volgende keer zat ik aan de 
grond. Want met zijn vrijwillige cheque – dat was wat overbleef 
– had mijn vader het onmogelijk gemaakt hem nu nog een extra 
schenking te vragen. En in onze kring kon iedereen aan iedereen 
wel tot morgen of overmorgen honderd franc lenen, maar nie-
mand ook maar een sou meer of een dag langer. Aan die voor-
zorgsmaatregel werd met ijzeren discipline vastgehouden. Of 
dat nu kleine onaangenaamheden voorkwam of voor grote 
zorgde, interesseerde niemand. We waren geen vrienden. We 
waren hooguit kameraden.  
 Het lukte me maar net en op een nogal twijfelachtige manier 
om uit de narigheid te komen. En dat ging zo pijnlijk, dat ik me 
plechtig voornam om nooit meer in geldnood te komen. Maar 
omdat het mijn eerste voornemen van dien aard was, vond ik het 
helemaal niet nodig meteen uit de buurt van alle casino’s, bars 
en renbanen te blijven. Integendeel: zo’n radicaal besluit leek 
eerder een zwakheid en had me bovendien nog belachelijk ge-
maakt. Ik dacht dat ik wel maat kon houden. Al gauw bleek dat 
ik dat niet kon.  
 De opvattingen over wat pijnlijk en twijfelachtig was, waar-
mee ik toen worstelde, maken in mijn huidige situatie een verba-
zingwekkende indruk. Toch herinner ik me die heel goed en 
proef heel duidelijk de bittere smaak die ik toen zo vaak moest 
slikken. Ik zou het zelfs spannend vinden om nu een beetje met 
de soms heel opwindende afloop van de gebeurtenissen toen 
mee te drijven. Maar uiteindelijk zou ik dan het feit dat er toen 
bij de roulette in Le Touquet inderdaad elf keer achter elkaar 
zwart uitkwam nog steeds even beslissend vinden als toen, al 
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weet ik toch allang dat zulke beslissingen niet bestaan. Ik zal dus 
over de gebeurtenissen van toen alleen schrijven in verband met 
een voorval dat het gevolg ervan was en dat voor mij trouwens 
een van de beste bewijzen is dat ik me in Parijs echt heel prettig 
voelde. Want zelfs dat voorval kon daar niets aan veranderen. En 
vanaf dat moment konden dergelijke voorvallen me steeds min-
der schelen.  
 De Turk in ons gezelschap, die gewoon Le Sultan genoemd 
werd – ik heette naar de klank van mijn naam Le Maire, de bur-
gemeester – had de gewoonte vaak wekenlang zonder commen-
taar te verdwijnen en dan op dezelfde manier weer op te duiken. 
Het kwam zo uit dat ik juist mijn allerbedreigendste financiële 
ramp tegemoetging, toen hij na zo’n afwezigheid bij café Capou-
lade kwam voorrijden in een nieuwe Amerikaanse wagen en met 
een nieuwe vriendin van een ondefinieerbare nationaliteit (ze 
noemde zich een Baltische). We spraken af het weekend in Le 
Touquet door te brengen. Daarvoor waren de 250 franc die ik be-
zat nog net toereikend en omdat het bedrag dat ik een week later 
ter beschikking zou hebben precies twintigmaal zo hoog was, 
speelde dat twintigste deel echt geen rol meer. Omdat mijn in-
nerlijke remmingen toen nog niet helemaal verdwenen waren, 
deed ik maar een heel vage toezegging, wat voor de Sultan blijk-
baar aanleiding was om bij het weggaan naar me toe te komen en 
losjes mee te delen dat ik in Le Touquet zijn gast zou zijn. Mijn 
protest kapte hij af met de uitroep ‘Chiche (gierig)!’ en klapte 
daarbij in zijn handen; dat was, zoals hij zijn vriendin meteen uit-
legde, onze vaste formule voor het afwijzen van tegenspraak, 
voor het vasthouden aan je eigen besluit, kortom: een eindsig-
naal, maar zonder handgeklap was het niet geldig. De Baltische 
lachte duister en onzeker, de Sultan was blij en ik moest beken-
nen dat ik gezien zijn goede humeur inderdaad overwogen had 
hem een lening van 5000 franc te vragen. Waarschijnlijk was dat 
uitzichtsloos, of hij nu in een goed humeur was of niet, maar nu 
hoefde ik het niet eens te proberen. Ten overvloede vond ik in 
het hotel ook nog een brief van mijn vader, die natuurlijk geen 
cheque bevatte, maar voor het eerst een soort aanmaning om 
zuinig te zijn. Het ging in Wenen nu niet zo goed meer, schreef 
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mijn vader, en als ik met mijn maandgeld niet meer uitkwam of 
als dat niet meer naar volle tevredenheid was, kon ik me er maar 
beter op voorbereiden aan het eind van dit semester (het derde) 
weer naar huis te gaan.  
 Nadat door deze brief de maat al vol was, werd het onderweg 
naar Le Touquet nog veel erger. Kikis, de Griek, had op het laat-
ste moment afgezegd; we waren met zijn vijven, met mij als dui-
delijke vijfde: de Sultan had zijn vriendin en de twee Hongaren 
hadden elkaar, waar ze hevig melodieus gebruik van maakten. 
Ik zat mismoedig voor me uit te kijken, zag de Baltische met een 
spottende blik naar me kijken en haar spot had misschien te ma-
ken met de in haar aanwezigheid gedane uitnodiging van de Sul-
tan. Ik besloot in Le Touquet direct naar het casino te gaan, al-
leen om te laten zien dat ik niet op Turks geld aangewezen was. 
Ik haatte de Sultan, ik haatte de Baltische – terwijl ik moest toe-
geven dat ze er goed uitzag – en door de twee hardnekkig melo-
dieuze Hongaren naast me werd ik ineens zo verbitterd dat ik 
luidkeels vroeg of ze voor de afwisseling een menselijke taal wil-
den gebruiken. Tot mijn stomme verbazing zette de Sultan de au-
to stil en draaide zich met een ruk naar me om: Turks en Hon-
gaars waren verwante talen, zei hij scherp en hij wenste dergelij-
ke opmerkingen niet te horen. Ik bood hem mijn verontschuldi-
gingen aan, Çava bood mij zijn verontschuldigingen aan, de Sul-
tan zei ‘Chiche’ en we reden door. De Baltische glimlachte.  
 In Le Touquet ging ik inderdaad direct naar het casino en om-
dat je ’s middags niets verkeerd doet, als je maar met kleine fi-
ches speelt, verloor ik maar honderd franc. Ik zag dat als een 
goed voorteken voor de avond: liever met kleine fiches verliezen 
en met grote winnen dan omgekeerd.  
 We aten in het hotel. De Sultan, die er steeds op uit was om 
indruk te maken op zijn vriendin, plaatste de bestelling; hij deed 
dat overigens zo naïef, vergenoegd en openlijk, dat het ook weer 
zijn charme had. Hij was de oudste van ons, een jaar of vijfen-
twintig, groot en log met een zwart snorretje in een dikkig kin-
dergezicht en een verrassende elegantie in zijn houding en be-
weging. De Baltische, slank, tenger en nog donkerder in haar 
donkere avondjurk, leverde de beste achtergrond waarvoor hij 
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(of wie dan ook van onze kring) zich ooit gepresenteerd had. 
Meteen na het eten namen de twee afscheid. Misschien kwamen 
ze ons laat in de nacht nog opzoeken in het casino, zeiden ze, 
maar we hoefden niet op hen te wachten.  
 Ze kwamen, zelfs voor middernacht. En ze kwamen precies 
op het moment dat ik mijn laatste fiche van twintig franc op 
zwart inzette, precies op het moment dat die nieuwe zwarte serie 
begon. Ik merkte niet dat ze precies op dat moment gekomen 
waren. Dat vertelden ze achteraf.  
 Eerder op de avond was ik al gestopt bij een winst van 2000 
franc, dus bijna bij de helft van het bedrag dat ik nodig had en 
waar ik niet op een andere manier aan kon komen – en na de 
brief van mijn vader en na de uitnodiging van de sultan al hele-
maal niet. Ik was dus niet helemaal uit vorm. Nu wilde ik me 
met die laatste twintig franc, die ik op zwart inzette, alleen maar 
een bedrijfskapitaal verschaffen en dan pauzeren. Drie, hooguit 
vier keer zwart waren genoeg geweest, dat was dan 320 franc en 
daarmee had ik dan volgens een beter systeem doorgespeeld. In 
ieder geval was ik vastbesloten de inzet drie keer op zwart te la-
ten staan en na de vierde keer terug te trekken.  
 Waarom ik die ook na de vierde keer op zwart liet staan, hoe-
wel ik al rood verwachtte, weet ik niet. Waarschijnlijk hadden 
nieuwkomers me opzijgeduwd, waardoor het me moeite kostte 
de fiches te pakken; intussen rolde het balletje al, ik wilde geen 
beginner lijken en zeker niet in conflict komen met het Rien ne va 
plus van de croupier – en daar was het al, het was alweer zwart, 
voor de vijfde keer. Maar nu liet ik mijn 640 franc met opzet lig-
gen. Nu wist ik heel zeker dat het om een lange zwarte serie 
ging. Ook na de zevende keer zwart, toen mijn 640 franc al 3560 
geworden was, wist ik het nog heel zeker. Alleen duurde de uit-
betaling van de fiches deze keer wat langer en ik begon na te 
denken. Ik zei tegen mezelf dat 3500 franc toch eigenlijk net zo 
goed waren als 5000, dat ik tenminste geen ramp meer hoefde te 
vrezen, dat ik nu nog een nachttrein naar Parijs kon halen en 
mijn grootste schuldeiser morgen meteen kon opzoeken; die liet 
zich na zo’n vervroegde terugbetaling vast wel overhalen om 
voor de resterende 1500 uitstel van betaling te geven; bovendien 
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was ik dan van de Sultan en die hele onverkwikkelijke affaire af 
en alles was in orde, ja, dat was het: ik moest mijn inzet terug-
trekken en hier wegwezen. Dat moest. Nu werd ook mijn winst 
naar me toe geschoven, drie grote, rechthoekige fiches van 1000 
franc, een kleinere van 500 en drie van 20, die ik terugschoof 
naar de croupier. Het leek echt of hij zijn Merci, pour les employés 
vergezeld liet gaan met vragend hoofdschudden: waarom ik juist 
nu stopte, terwijl de zwarte serie nog lang niet afgelopen was? 
En hij had gelijk, ik wist dat hij gelijk had, ik wist het met die 
duivelse zekerheid die je liefst bij een notaris zou willen depone-
ren om je er naderhand op te kunnen beroepen, zo zeker wist ik 
het. Het balletje was al aan het rollen, ik dacht dat ik gek zou 
worden, ik had niet de kracht om te gaan zitten en niet de kracht 
om weg te gaan, ik kon me alleen maar afkeren, ik deed kramp-
achtig mijn ogen dicht en drukte mijn vuisten tegen mijn oren, ik 
wilde niets zien en niets horen. Pas bij de volgende coup draaide 
ik me weer om. Het was weer zwart geworden. En als 3500 franc 
even goed was als 5000, dan was 3000 toch zeker zo goed als 
3500. Ik zette de overtollige 500 franc in op zwart. Het werd 
zwart, ik liet het staan, het werd weer zwart, ik had 2000 franc, ik 
had al de 5000 franc die ik nodig had en ging weg. Het werd 
zelfs nog een keer zwart, het was alles bij elkaar elf keer achter 
elkaar gebeurd, het was een serie van elfmaal zwart en als je een 
serie van elf met een eerste inzet van twintig franc doorkomt, is 
het aan het einde theoretisch – ik heb het telkens weer uitgere-
kend – 114720 franc; zelfs als je rekening houdt met de limiet aan 
de doorlopende verdubbeling komt er nog steeds een geweldig 
bedrag uit.  
 Om bij de kassa te komen moest ik rechts om de tafel heen. Ik 
was een beetje duizelig, ik liep heel langzaam en bleef een paar 
keer staan om het zweet van mijn voorhoofd te vegen. Mijn blik 
was zo wazig dat ik de Sultan meer aan zijn stem herkende dan 
aan zijn gezicht.  
 ‘Le voilà,’ zei hij en hield me aan mijn mouw vast. ‘We kunnen 
je niet eens feliciteren. Zei ik niet dat le maire gek is?’  
 Daarna keerde hij zich naar zijn vriendin, nu zag ik haar ook, 
en ze glimlachte zuinigjes.  
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 ‘Waarom ben je in ’s hemelsnaam gestopt?’ vroeg ze. ‘Ben je 
geen speler?’  
 ‘Jammer genoeg wel.’ Ik wilde er nog aan toevoegen dat ik 
deze keer niet om fiches gespeeld had, maar om geld, maar dat 
ging haar tenslotte niets aan en de Sultan nog minder.  
 We kwamen bij de kassa. Ik wisselde mijn fiches, drie voor 
1000 en vier voor 500.  
 ‘Is dat alles?’ vroeg de Sultan.  
 ‘Meer heb ik niet nodig.’  
 ‘Nou – voor de casinobar is het wel genoeg. Laten we de an-
deren maar gaan halen.’  
 ‘Voor de casinobar had ik de fiches niet hoeven wisselen,’ zei 
ik onzeker en wist ook echt niet hoe ik de situatie de baas moest 
worden. Want de champagne gagneur was een onontkoombare 
verplichting, waar geen winnaar zich ooit aan onttrokken had. 
Twee- of driehonderd franc had ik ook wel opgeofferd, al wilde 
ik liefst niet aan die 5000 franc komen. Maar met 200 of 300 franc 
was ik er niet, daarvoor was niet alleen mijn winst te hoog, maar 
vooral het prijsniveau in de casinobar en de andere nachtclubs 
van Le Touquet.  
 ‘Laten we de Hongaren maar gaan halen,’ drong de Sultan on-
bekommerd aan.  
 ‘Ik heb toch net gezegd dat ik niet naar de casinobar wil?’ Mijn 
stem klonk geprikkelder dan de bedoeling was en het zweet 
stond alweer op mijn voorhoofd. Het was allemaal niet zo pret-
tig.  
 ‘Dan gaan we gewoon ergens anders heen. Chiche!’ En hij 
klapte in zijn handen.  
 ‘Chiche zou in dit geval míjn zaak zijn.’  
 ‘Je kunt ondertussen oefenen.’ Dat zei hij al over zijn schou-
der. Hij ging de Hongaren halen.  
 Ik stond op mijn lip te bijten. De Baltische glimlachte weer 
zuinigjes.  
 Plotseling, met een gebaar met een verwarrende mengeling 
van spot en zachtmoedigheid, haalde ze haar batisten zakdoekje 
tevoorschijn en veegde twee keer over mijn voorhoofd.  
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 ‘Het zit namelijk zo,’ zei ik haastig, ‘die 5000 franc is alles wat 
ik heb. Eerst was de 20 franc, die je me zag inzetten, alles wat ik 
had. Die 5000 franc is niet voor mij. Ik moet ze over een paar da-
gen terugbetalen aan een woekeraar – anders is het afgelopen. 
Snap je? Ik kan het niet.’  
 De Baltische keek langs me heen en stak een sigaret aan: 
‘Waarom vertel je me dat?’  
 Nog voor ik antwoord kon geven, wenkte de Sultan ons van-
uit de foyerbar; hij had twee krukken bezet en we moesten ons 
haasten.  
 ‘De twee baccarats komen zo,’ zei hij hikkend van het lachen 
en zichtbaar tevreden over de geslaagde woordspeling op de 
deux baccarats. ‘Béla verliest zijn broek. Çava is hem al kwijt. Als 
je geen geld hebt, moet je geen bac spelen. Als je geen geld hebt, 
moet je helemaal niet spelen.’  
 ‘Dát moet je niet zeggen, vriend.’ De Baltische glimlachte. ‘Ik 
wil graag een whisky.’  
 ‘En jij?’ De Sultan draaide zich half naar mij. ‘Ík betaal hier. 
Wat wil jij?’  
 ‘Een revolver,’ zei ik tussen mijn tanden.  
 ‘Eén revolver,’ zei de Sultan tegen de barman, die vermoede-
lijk wel meer gewend was. ‘Met prik?’ vroeg hij prompt.  
 ‘Zonder.’  
 We konden bijna lachen en een paar seconden dacht ik dat al-
les goed af zou lopen. Toen kwamen de Hongaren – Béla met de 
verkrampte vrolijkheid van de slechte verliezer en Çava, die al 
helemaal ingesteld was op wat komen ging, met een stralend fe-
liciteergezicht.  
 Toen het vragen en antwoorden en hoofdschudden voorbij 
was, keerde de Sultan zich weer naar mij: ‘Zo – en zeg nu eerst 
chiche en dan waar we naartoe gaan. Of omgekeerd.’  
 ‘Niet naar de casinobar.’ Ik wilde op zijn minst tijd winnen.  
 ‘Ik heb helemaal geen zin om ergens heen te gaan,’ zei de Bal-
tische onbeweeglijk en onverschillig. ‘Ik voel me niet lekker. Ik 
voel me al de hele avond niet lekker. Dat weet je toch?’  
 De twee Hongaren begonnen een melodieus protest, maar vie-
len stil bij de blik die de Sultan eerst zijn vriendin toewierp en 
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daarna mij: ‘Wat betekent dat? Hebben jullie dat besproken ter-
wijl ik weg was? Wat betekent dat?’  
 ‘Doe niet zo kinderachtig,’ zei ik.  
 ‘Ik wil weten wat dat allemaal te betekenen heeft.’ Zijn ogen 
keken star. ‘En dat krijg ik er ook wel uit.’  
 ‘Je krijgt er niks uit, want het betekent niks,’ zei ik. ‘En nou 
moet je ophouden.’  
 ‘Ik wil naar het hotel.’ De Baltische schoof het lege whiskyglas 
weg.  
 ‘Je gaat mee,’ zei de Sultan achteloos en stond op. ‘Waar gaan 
we naartoe?’  
 ‘Laat dan maar, in godsnaam,’ intoneerde Çava. ‘We kunnen 
ook naar huis gaan. Ça va.’  
 ‘Geen sprake van. We gaan uit. Allemaal!’ siste hij met dezelf-
de blik als eerst.  
 ‘Ik wil gaan slapen.’ Langzaam gleed de Baltische van haar 
kruk af. ‘Ik ben moe. Bovendien vind ik jullie vervelend. Alle-
maal!’ Alleen keek ze daarbij niet naar hem, maar naar mij.  
 ‘Mooi. Dan gaan we wel zonder jou. Maar we gaan. Dan gaan 
we pas echt. Ik breng jou eerst naar het hotel. Allons.’  
 Het was hopeloos. We sjokten naar de auto. De Sultan deed 
het portier open en boog voor me: ‘Wil je misschien voorin zit-
ten? Met haar?’  
 ‘Erg leuk, Sultan. Ik kan ook gaan lopen.’  
 ‘Wat nou weer? Gaan lopen. Om van ons af te zijn. Gaan lo-
pen.’  
 We reden weg. Ik zat met de twee Hongaren achterin. Door de 
nachtlucht werd ik niet rustig en de stilte niet ontspannend. Het 
was hopeloos.  
 Misschien moest ik, terwijl de Sultan zijn vriendin naar hun 
kamer bracht, de twee Hongaren in vertrouwen nemen en om 
steun vragen. Misschien konden we dan met zijn drieën de Sul-
tan wegstemmen. Of misschien was dat helemaal niet meer no-
dig, hij zag het bereidwillig in, hij zou zich uiteindelijk nog af-
vragen waarom ik hem niet meteen – – maar dat was belachelijk. 
Óf de Hongaren en hij zouden me niet geloven, óf ze zouden 
doen of ze me niet geloofden en dat was nog erger.  
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 ‘Gaan lopen,’ begon de Sultan weer. ‘Hm. Gaan lopen. Le mai-
re wou gaan lopen. Hij heeft vijfduizend franc op zak en wou 
toch geen taxi nemen, maar gaan lopen. Interessant.’  
 ‘Waarom gaan we niet lopen?’ liet Çava zich ontvallen. ‘Mooie 
omgeving – aangename lucht – waarom niet? Ça va.’  
 ‘Dank je, Çava,’ zei ik. ‘Heel aardig van je. Maar als de Sultan 
dat zo interessant vindt, moet je hem niet in de rede vallen. Mis-
schien weet hij nog iets interessants. Nou, Sultan?’  
 Ik wilde hem uitdagen om over zijn uitnodiging aan mij te 
praten. Dat had me misschien een uitweg geboden.  
 De Sultan bood me die uitweg niet. Hij bood me een veel bete-
re. Dat ik er geen gebruik van maakte – namelijk niet het gebruik 
waar het mij op aan had moeten komen – was niet zijn schuld.  
 ‘Nog iets interessants,’ zei de Sultan. ‘Even denken. Dus: gaan 
lopen – van de champagne gagneur af willen zijn – inzet aftrekken 
– van de tweede winst niets pour les employés geven – al was die 
altijd nog 2000 franc, die tweede winst – 5000 totaal – hm.’ Hij 
reed heel langzaam en kon zich na ieder punt omdraaien (wat de 
employés betreft had hij gelijk, die was ik inderdaad vergeten). 
Nu schudde hij nadenkend zijn hoofd. ‘Le maire is toch eigenlijk 
een heel aardige vent. Je merkt verder eigenlijk niets bijzonders 
aan hem. Maar als het om geld gaat, zie je dat hij toch maar ge-
woon een vuile jood is. Dat is toch heel interessant. Geld – en 
meteen is hij een vuile jood. En hij is uiteindelijk nog beledigd, 
als je het tegen hem zegt. Hij maakt zelf wel denigrerende op-
merkingen over Hongaren en Turken, de vuile jood, maar tegen 
hem mag je waarschijnlijk niet zeggen dat hij een vuile jood is.’  
 Hij kwam maar niet van die sale juif af, hij herhaalde het wel 
tien keer, maar ik was de eerste keer al zo lamgeslagen dat ik 
niets kon doen en niets kon zeggen. Ik was duizelig en het zweet 
stond weer op mijn voorhoofd en ik had weer dat waas voor 
mijn ogen. Wat ik toen in die benevelde toestand toch ondernam 
leek ook veel meer met dronkenschap te maken te hebben dan 
bijvoorbeeld met vechtersbazen uit Amerikaanse films: toen we 
voor het hotel uitgestapt waren, hield ik de Sultan heel hoffelijk 
tegen – ik zei zelfs ‘Pardon’ – en sloeg hem tegen de grond. Het 
was helemaal niet moeilijk, omdat hij het absoluut niet zag aan-
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komen, en het leidde ook niet tot een vechtpartij. De Sultan stond 
op, sloeg zwijgend het stof van zijn kleren en verdween met zijn 
vriendin in het hotel. Ik had geen idee wat er nu verder kon ge-
beuren, ging weer achter in de auto zitten en gaf me over aan 
mijn duizeligmakende hoofdpijn. Van de Hongaren zag ik niets, 
misschien zaten ze de hele tijd naast me, maar ik kan me geen 
gesprek met hen herinneren. Mijn herinneringen beginnen pas 
weer met het opduiken van de Sultan; ik riep dat we het intussen 
eens geworden waren over de Trocadéro, chiche, en inderdaad re-
den we daar zonder verdere discussie heen. Daar werd de cham-
pagne gagneur gedronken, vier flessen, want we waren met zijn 
vieren; in een andere gelegenheid gebruikten we een pittige 
maaltijd en in een derde gelegenheid gingen we verder met 
drinken. Rond die tijd was alles al prima in orde, de Sultan vroeg 
me snikkend toestemming om à la santé du sale juif te mogen 
drinken, ik van mijn kant dronk à la santé de la tête du turque en 
we vielen elkaar uitvoerig om de hals. Later raakten we de twee 
Hongaren kwijt en in de ochtendschemering bracht ik de Sultan, 
die nauwelijks nog kon praten en bewegen, naar zijn apparte-
ment, waar hij zich meteen op bed liet vallen en in slaap viel. 
Terwijl ik hem probeerde uit te kleden, stond de Baltische opeens 
in de tussendeur en ik moet nog vermelden dat ze niet terugging 
naar haar kamer, maar met mij naar de mijne. Ik moet dat ver-
melden, omdat ze me later vertelde dat ze een jodin was, een Li-
touwse jodin uit een dorpje in de buurt van Wilna. Ik geloofde 
haar niet en wilde weten waarom ze dan de antisemitische grof-
heden van haar vriend zo rustig aangehoord had, en kreeg een 
heel bereidwillig en overtuigend antwoord: ‘Wat wil je?’ zei ze. 
‘Hij heeft geen notie. En als ik iedereen aan zijn neus wou han-
gen dat ik een jodin ben, had ik beter in het getto kunnen blijven. 
Ah, tout ça – je m’en fous. Royalement.’ Daarop zei ik niets meer. 
Ik haalde alleen nog mijn schouders op. Ik was te moe en vond 
haar te aardig en uiteindelijk dacht ik zelfs dat ze niet helemaal 
ongelijk had.  
 Dat ik later in Parijs niet meer met haar naar bed geweest ben, 
kwam alleen maar door haar weigering en niet doordat ik door 
haar geschonden eergevoel gedegouteerd was. Niets was me 
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vreemder dan zulke kleinzerigheid. Ik had toch al steeds minder 
behoeft aan demonstraties van een oprecht karakter (wat wel 
bewezen werd door mijn volledige verzoening met de Sultan). Ik 
wilde niet zover gaan als de Baltische en mijn jodendom regel-
recht verloochenen, maar zo belangrijk dat ik er bij iedere gele-
genheid op wilde wijzen, vond ik het ook niet, zeker niet in mijn 
kennissenkring. Of misschien had ik mijn kennissenkring daar al 
op uitgezocht.  
 
Van de 5000 franc had ik altijd nog de helft uit Le Touquet mee 
naar Parijs genomen. De nog verschuldigde 2500 verdiende ik in 
de loop van de volgende weken, voor een deel al met pianospe-
len – en daarmee was ik onverwachts in mijn beroep gerold. De 
onbetrouwbare impresario in wiens handen ik bij die gelegen-
heid kwam, bezorgde me nog twee contracten en die moest ik 
nakomen, omdat hij mijn honorarium in bewaring genomen had. 
Een derde contract nam ik al aan met het plan om het voor een 
beter contract te breken, en dat deed ik ook. Daarop had ik met 
mijn impresario een van de tumultueuze scènes die in het amu-
sementsbedrijf heel vaak en zonder gevolgen voorkomen. Hij 
dreigde me altijd en overal te laten boycotten, me bij alle vak-
bonden onmogelijk te maken, voor mijn arrestatie en uitwijzing 
te zullen zorgen en misschien kon hij al die dreigementen ook 
waarmaken. Aan het feit dat hij toch zo weinig indruk op me 
maakte, merkte ik dat ik mijn vuurdoop had doorstaan. Ik speel-
de daarna een paar maanden in een uit vijf man bestaande band 
in verschillende gelegenheden aan de Côte d’Azur en bleef – met 
alleen tijdelijke engagementen – nog een halfjaar in Parijs, voor 
ik naar Wenen terugkeerde.  
 Dat deed ik al op aandringen van mijn vader, en misschien 
had ik het niet moeten doen; misschien verspeelde ik daarmee 
net zo’n unieke kans als met die serie van elf in Le Touquet. 
Want de vervreemding tussen mijn vader en mij was toen al zo-
ver gevorderd en voor ons allebei zo duidelijk, dat ze zonder pijn 
en moeite had kunnen blijven bestaan – en wie weet waarvoor 
dat goed geweest zou zijn. In ieder geval vond ik de gedachte 
om opnieuw onder mijn vaders hoede te verkeren uiterst onbe-
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haaglijk en afstotelijk. Maar ik had niet de kracht dat tegen mijn 
vader te zeggen; ik hield hem aan het lijntje met flauwe leugens 
en uitvluchten, en toen hij reageerde met het overmaken van een 
groot bedrag voor de liquidatie van mijn verblijf in Parijs verspeelde 
ik het geld in één nacht, wat ik nog heel geweldig van mezelf 
vond. Kort daarop kreeg ik een brief van de in Praag wonende 
broer van mijn moeder, die ik voor het laatst tijdens de reis na 
mijn eindexamen – inderdaad, dat was nog helemaal niet zo lang 
geleden – opgezocht had. Hij vertelde me dat de gezondheids-
toestand van mijn vader de laatste tijd veel te wensen overliet en 
dat de onzekerheid waarvoor ik zorgde daar zonder twijfel iets 
aan bijdroeg. Ik moest dus eindelijk een beslissing nemen, hoe 
dan ook, want dat was wel het minste wat mijn vader van me 
vragen mocht. Tot slot benadrukte hij dat hij me uit eigen bewe-
ging geschreven had en dat hij me, ook buiten medeweten van 
mijn vader, zoveel mogelijk behulpzaam wilde zijn, ook financi-
eel.  
 Door die brief was ik zo van mijn stuk, dat ik mijn vader nog 
dezelfde dag een telegram stuurde om aan te kondigen dat ik 
naar huis kwam. Geld had ik rond die tijd niet veel meer dan 
nodig was voor de liquidatie van mijn verblijf in Parijs. Omdat ik 
wel zo eerzuchtig was dat ik mijn vader in geen geval zonder 
contant geld tegemoet wilde treden en omdat ik uit dezelfde eer-
zucht ook het aanbod van mijn oom moest afslaan, vroeg ik een 
voorschot bij een welwillende en vrij fatsoenlijke impresario. Het 
voorlopig contract dat ik daarvoor moest tekenen, kwam dan 
ook heel slecht uit – of eigenlijk van pas. En in oktober 1931 was 
ik weer in Wenen.  
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[7] 
 

Natuurlijk probeerde ik uit de motieven die me bewogen hadden 
tot mijn wat overhaaste terugkeer naar huis het beste voor me-
zelf te halen en het beste leek me het feit dat de brief van mijn 
oom in Praag me inderdaad van mijn stuk gebracht had. Wat 
moest ik toch aan mijn vader gehecht zijn, dacht ik, en wat was 
ik toch een goede zoon, als ik door een verandering in zijn ge-
zondheidstoestand meteen al mijn levensplannen overhoop liet 
gooien! Want dat ik niet uit “berouw” naar huis kwam of zelfs 
uit materiële overwegingen, dat stond nu wel vast. Ik had me in 
Frankrijk zonder meer staande kunnen houden. Ik was niet meer 
op mijn vader aangewezen.  

Die gedachte beviel me wel. Ik vond het zelfs prettig om erop 
door te fantaseren dat híj míj nu misschien nodig had. Hij was 
een ziekelijke oude man, een zestiger al, hij kon er vast geen 
praktijk meer op na houden en uiteindelijk liet zijn toestand ook 
afgezien van zijn gezondheid te wensen over, anders had hij het 
echt niet zover laten komen dat zijn zwager mij financiële hulp 
aanbood. Nou, ik zou laten zien dat ik de nieuwe situatie aan-
kon. Alles zou nu anders worden, anders en beter.  

De toestand die ik in Wenen aantrof beantwoordde door zijn 
bijna uitdagende duidelijkheid totaal niet aan mijn verwachtin-
gen. En al gedroeg ik me nu ook niet meer zo kinderachtig als 
acht of negen jaar geleden bij die toestand over het conservatori-
um en al wilde ik mijn vader ook niet van een vertrouwensbreuk 
beschuldigen, het gevoel dat ik er weer eens in gelopen was, kon 
ik toch niet helemaal onderdrukken.  
 Mijn vader was wel een stuk ouder geworden, maar hij was 
allesbehalve een zwakke oude man. Hij had weliswaar vaak veel 
last van zijn kwaal – die manifesteerde zich als een soort maag-
verlamming – maar in zulke periodes wijdde hij zich danheel in-
tensief aan zijn theoretische werk, dat hem tenminste gedeeltelijk 
weer opleverde wat hij aan praktijk kwijt was. En hij vertelde me 
wel meteen dat ik geen financiële bijdragen van hem meer kon 
verwachten, maar hij leek dat minder uit praktische nood te 
doen dan door wat hij consequent als zijn plicht als opvoeder be-
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schouwde. In ieder geval vond ik betrouwbare aanwijzingen dat 
hij opdracht had gegeven voor de interventie uit Praag en ik was 
nu pas echt blij dat ik die financiële kant buiten beschouwing 
had gelaten. Ik mocht dan, zoals mijn vader me verweet, een 
leugenaar en bedrieger zijn, een mislukte zoon en een mislukt lid 
van de maatschappij, hij kon me niet ook nog eens verwijten dat 
ik niet op eigen benen kon staan en op zijn zak leefde, en nog 
minder dreigen in de trant van óf – óf.  
 Het waren onverkwikkelijke en onbarmhartige woordenwis-
selingen die we hadden en ik vroeg me af waarom hij onder der-
gelijke omstandigheden eigenlijk waarde hechtte aan mijn terug-
keer naar huis. Want dat je een oude man kunt zijn, ook zonder 
knikkende knieën en dat een vader naar zijn enige zoon kan ver-
langen, ook als hij hem niet echt “nodig heeft”, dat besefte ik 
toen in de verste verte niet – en ik zou me zeker beter voelen, als 
ik het ook nu niet besefte. Toen, in de herfst van 1931, werd me 
na een paar weken volkomen onbezwaard duidelijk dat mijn va-
der nog een laatste keer zijn autoriteit had willen laten gelden en 
dat ik die poging dus had laten mislukken. Ik huurde een ge-
meubileerde kamer in het Derde District en ging ervan uit dat ik 
voor onbepaalde tijd in Wenen zou blijven. Parijs was afgezien 
van de voordelige fictie van mijn studie momenteel niet aantrek-
kelijk, bovendien beviel het me in Wenen heel goed en ik kon 
nog ongeveer een halfjaar van mijn geld leven; daarna had ik 
nog genoeg tijd om te kijken wat ik ging doen.  
 In feite werd die beslissing al eerder voor me genomen: in de-
cember kreeg ik door bemiddeling van die Parijse impresario een 
contract in een toen pas geopende bar in de binnenstad. Het was 
mijn eerste Weense contract en wat de locatie en het honorarium 
betrof ook mijn beste tot nu toe; bij de eveneens pas opgerichte 
band bleef ik nog twee volgende contracten.  
 Ik zag mijn vader in die tijd weer vaker, we aten af en toe sa-
men en op mijn vrije maandag was ik meestal de hele avond bij 
hem. Op die ontspannen en geaccepteerde basis durfde ik op een 
dag zelfs te vragen of hij niet een keer naar de bar wilde komen 
om me te horen spelen. Mijn vader keek me aan zoals hij me al-
leen die ene keer aangekeken heeft: boos en bijna vijandig. We 
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hadden het er nooit meer over, maar verder bleef alles bij het 
oude.  
 Zo ongeveer was het ook nog begin 1933, toen in Duitsland de 
nazi’s aan de macht kwamen.  
 
Misschien moet ik op dit punt van mijn verslag uitdrukkelijk 
vaststellen dat ik nooit belangstelling voor politiek gehad heb. 
Dat bleek uit mijn hele manier van leven en in het beroep van ar-
tiest, waar ik nu definitief tot de nachtelijke branche hoorde, was 
van politiek al helemaal niets te merken. Juist daardoor is het be-
roep van artiest zo zuiver en onvervalst bewaard gebleven als 
geen van zijn pretentieuzere verwanten. Want omdat er met een 
salto aan de trapeze of een goocheltruc met kaarten maar bij ho-
ge uitzondering een politieke mening verkondigd wordt, werd 
die niet van de betreffende acrobaat of goochelaar gevraagd. Ook 
dachten de mensen bij een neger niet aan de rassenkwestie in 
Amerika, maar aan tapdans of een saxofoon, verwachtten ze van 
een Italiaan geen standpunt tegenover het fascisme, maar een 
goede stem en goede acrobatiek, van een Engelsman geen analy-
se van de koloniale kwestie, maar een smaakvol jazz-arrange-
ment en wie het ergens niet mee eens was, zou in zijn bezwaar 
op alle mogelijke dingen gewezen hebben, alleen niet op het feit 
dat het tegen een Duitser, een jood of een lid van de Grieks-or-
thodoxe kerk gericht was. Wat bij de vertegenwoordigers van 
andere artistieke beroepen, die in hoger aanzien stonden, als na-
iviteit, struisvogelpolitiek of gewoon opportunisme uitgelegd 
kon worden, was bij artiesten echte, diepe onwetendheid.  
 Ikzelf hoorde jammer genoeg niet tot de gelukkigen die niet 
verder keken dan de Mededelingen van de internationale artiestenlo-
ge en de betreffende vaktijdschriften en die in de kranten hooguit 
de rubrieken over sport en rechtszaken ter kennis namen. Ik wist 
vrij goed wat er in de politiek gebeurde. Het interesseerde me al-
leen niet. Ik had geen behoefte om erover te praten, erover na te 
denken of er een standpunt over in te nemen. En als er (wat 
vooral op late uren vaak gebeurde) bij de vleugel een gast bleef 
plakken om over politiek te kletsen of als iemand anders dat er-
gens deed, probeerde ik het gesprek met een paar vage frasen of 
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een grapje zo snel en grondig mogelijk op een ander onderwerp 
te brengen. Ik had geen behoefte aan die flauwekul.  
 Eigenlijk interesseerde ook het nationaalsocialisme me niet. 
Maar omdat het me op een heel gevoelige plek trof, reageerde ik 
er ook heel gevoelig op (en tot mijn treurige voldoening is mijn 
reactie tot op heden altijd juist gebleken.) Anders dan heel veel 
soortgenoten die dachten “dat het allemaal wel meeviel”, maakte 
ik me geen illusies over Hitlers machtsovername die, wat hij ver-
der ook betekende, voor de joden in ieder geval een ramp bete-
kende. De illusie die ik koesterde, was dat de ramp tot Duitsland 
beperkt zou blijven en dat Duitsland dan onder de van buiten te 
verwachten druk in zou storten. Wat een geweldige illusie dat 
was, zie ik nu pas goed, zes jaar later. Toen koesterden zelfs ge-
schoolde beroepspolitici nog een dergelijke hoop en waarom zou 
een jazzpianist het beter weten dan een verbannen lid van de 
Rijksdag?  

Mijn vader was door de Duitse catastrofe veel dieper geschokt 
dan ik, omdat hij tot het laatste moment krampachtig geweigerd 
had met het uitbreken rekening te houden. Natuurlijk sloot hij 
zich daarna niet aan bij de schouderophalers, die “persoonlijk 
geen reden tot klagen” hadden of zich troostten met de bewering 
dat het allemaal “maar tegen de immigranten” gericht was. Mijn 
vader vluchtte niet in afstand en in uitvluchten. Hij was even 
wanhopig als welke direct getroffene dan ook. Maar niet minder 
dan onder de catastrofe zelf leed hij eronder “dat zoiets mogelijk 
was”, “dat mensen zo slecht konden zijn”. Hij hield vast aan zijn 
begrippen van “fatsoen” en “menselijke waardigheid” in een toe-
stand die toch juist ontstaan was doordat die begrippen niet 
meer bestonden. Onvermoeibaar wijdde hij zich aan de afmat-
tende behandeling van slangenbeten – en piekerde erover hoe er 
op deze wereld gifslangen konden bestaan. Ik had bijna het idee 
of hij met de slachtoffers die hij hielp (en hij hielp er heel veel) 
toch niet zo’n diep medelijden had als met de arme, misleide 
booswichten van wie ze het slachtoffer waren. En één keer ver-
dacht ik hem ervan dat hij iets dergelijks wilde zeggen: ‘Degenen 
die hier zijn, kun je tenminste helpen,’ zei hij, terwijl hij lang 
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voor zich uit staarde, maar hij bedoelde toch alleen de anderen, 
die niet uit Duitsland hadden kunnen vluchten.  

Overigens bleek gauw genoeg dat het lang niet altijd om niet-
kunnen ging, maar vaak om niet-willen. Beide kanten bleken el-
kaar in evenwicht te houden met een gebrek aan fantasie. De na-
zi’s hadden jaren nodig om te ontdekken dat ze de joden letter-
lijk alles mochten aandoen, en precies even lang hadden de joden 
nodig om te beseffen dat de nazi’s hun letterlijk alles wilden aan-
doen. De nazi’s kon ik hun traagheid van begrip niet kwalijk ne-
men. Maar de geëmigreerde joden die ik in de loop der jaren te-
genkwam had ik het liefste stuk voor stuk gevraagd wanneer ze 
uit Duitsland weggegaan waren en waarom zo laat.  

Mijn verslag wordt er veel eenvoudiger op als ik die vraag 
meteen op mezelf toepas en beantwoord – namelijk: waarom ik 
niet meteen op 11 maart 1938 alles in het werk gesteld heb om uit 
Oostenrijk te vluchten. Iemand als ik, die er prat op ging dat hij 
de nazi’s vanaf het begin goed taxeerde, had dat toch zeker moe-
ten doen? Waarom heb ik het niet eens geprobeerd?  

Omdat het me, als ik het zo mag zeggen, een rotzorg was. 
Omdat ik de nazi’s ook in maart 1938 nog steeds zo beoordeelde 
als daarvoor – maar wat ik moest redden beoordeelde ik toen al 
anders en het leek me niet de moeite waard. Want ik bevond me 
omstreeks die tijd eindelijk en onvermijdelijk waar de vooruit-
ziende blik van mijn vader me al lang van tevoren gezien had: op 
een hellend vlak, en was eigenlijk al afgegleden. Ik had het ver-
pest.  

Wat eraan voorafging en hoe het kwam, verveelde me al ter-
wijl het zich aan me voltrok. Op grotere en grovere schaal speel-
de zich hetzelfde af als zeven jaar tevoren in Parijs. Alleen was ik 
nu geen twintig of eenentwintig meer, maar achtentwintig. Al-
leen had ik niet meer het elan en de nieuwsgierigheid om uitwe-
gen uit de calamiteiten te zoeken. En vooral waren de calamitei-
ten en de mogelijke uitwegen niet nieuw voor me. Maar ik was 
er tot vervelens toe aan gewend geraakt.  

Eén enkele uitweg zou nieuw voor me geweest zijn: de uitweg 
in de burgerlijkheid. Die werd me geboden. Hij werd me natuur-
lijk door mijn vader geboden en daarom kon ik die weg niet be-
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wandelen (waarmee ik echt niet de schijn wil wekken dat ik die 
weg anders wel bewandeld had.) Een oude patiënt van mijn va-
der, een van de laatsten die zich nog door hem lieten behande-
len, had een muziekuitgeverij overgenomen en bood me een 
baan als arrangeur aan. Maar omdat hij dat via mijn vader mee 
liet delen, wilde ik vooral weten waarom een muziekuitgever die 
een volwassen, al jaren werkzame musicus een baan wilde aan-
bieden dat niet rechtstreeks deed, maar via de omweg van zijn 
vader. En vanzelfsprekend was die baan niets voor me, want ik 
was pianist en geen arrangeur. Mijn vader, die zoiets wel ver-
wacht zal hebben, vroeg me rustig of ik dat de man zelf wilde 
vertellen in plaats van hem – terwijl ik lang zo rustig niet was, 
vond ik dat ook het doorgeven van de afwijzing zijn taak was, 
anders had hij het aanbod niet door moeten geven. Nog steeds 
rustig, alleen met een wat bevende stem, zei mijn vader: ‘Ik zal 
me nooit meer aan zoiets schuldig maken’ – en daarmee was het 
afgelopen met ons gesprek en met mijn uitweg in de burgerlijk-
heid.  

Ik zat toen al maanden zonder contract, maar toch ging het 
niet slecht. Ik had nog wat geld, ik had mijn werkeloosheidsuit-
kering, ik had een nieuwe inkomstenbron als sportjournalist (de 
uitgever van een blad over paardenrennen, wiens favoriet ik bij 
een eerder contract geworden was, gaf me goedbetaalde op-
drachten) en ik had verschillende neveninkomsten, die zich in 
het nachtleven en de aangrenzende gebieden telkens weer voor-
deden. Bezat ik eenmaal een groot bedrag, dan ging ik naar het 
casino in Baden om er een kleiner bedrag van te maken. Onder-
tussen gebeurde dat steeds minder vaak en uiteindelijk helemaal 
niet meer, omdat er uiteindelijk helemaal niets bijzonders in mijn 
leven meer gebeurde. Ik sliep regelmatig uit tot ver in de mid-
dag, bleef tot de vroege ochtenduren wakker en rond die tijd, in 
de koffiehuizen die tussen drie en vier uur ’s morgens opengin-
gen, voelde ik me het prettigst. Daar was alles nog als vroeger en 
ik was lang niet de enige voor wie alleen daar nog alles als vroe-
ger was. Af en toe viel ik in voor een zieke of verhinderde colle-
ga, nam ook zijn vrije dag over en één keer liet ik me zelfs over-
halen tot een engagement als “sfeerpianist” in een pasgeopende 
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gelegenheid met een nogal Berlijns karakter; het faillissement 
kwam in een navenant tempo.  

Over het geheel genomen had het leven dat ik leidde het een-
tonige, rustgevend definitieve karakter dat geen wending ten 
goede meer verwacht en overigens ook geen wending ten kwa-
de, en daar ging het om. Want bij mijn was het goede geleidelijk 
uit mijn wensen en ideeën vervlogen, terwijl het kwade steeds 
dichtbij en actief bleef. Het leek, dat leven, een tunnel in een weg 
die in het overdekte deel toch precies dezelfde weg was als er-
voor en erna, maar toch ook weer niet, doordat de zon er nooit 
scheen. Maar het regende er ook niet. En die bescherming tegen 
regen was voor mij nu eenmaal belangrijker dan het uitzicht op 
zon. Ik had te eten, ik had te drinken, ik had vrouwen met wie ik 
naar bed kon, ik ging om met de mensen die ik graag mocht en 
niet met de mensen die ik niet graag mocht. Er waren er in mijn 
omgeving zoveel die die minimumeisen niet meer haalden. Zo-
lang ik ze haalde, was het altijd nog mijn leven.  

En uit dat leven werd ik door de Anschluss op 11 maart 1938 – 
nee, eigenlijk niet. Er echt uit weggerukt werd ik pas door de 
Kristallnacht op 10 november. Tot die tijd ging het eigenlijk on-
veranderd door met alles, ook met Stascha – ja, met Stascha ging 
het ook daarna nog door. Ik moet eerst over Stascha vertellen, 
voor ik aan 10 november toekom. Want Stascha had een heel 
groot aandeel aan wat er later met me gebeurde, zelfs een beslis-
send aandeel.  
 
Het steunpunt van alle onveranderlijkheid was voor mij en veel 
van mijn soortgenoten Café P., een van de koffiehuizen die in de 
overgangsuren tussen nacht en ochtend opengingen. Het was 
niet alleen een steunpunt, maar gewoonweg het eiland. Hoe 
hoog de bruine golven rondom ook werden (en ze werden vrese-
lijk hoog, al vóór 10 november en zeker daarna), hoe snel ze ook 
op elkaar volgden met verscheurende verschrikkingen en met 
hoeveel grote of kleine razernij ze iedereen die daar zat al over-
spoeld hadden, als je eenmaal in Café P. zat, was dat allemaal 
minder verschrikkelijk en bijna minder werkelijk. Het gordijn 
van rook en damp en nachtparfum dat Café P. van de buitenwe-
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reld scheidde, liet de contouren van het schrikbeeld barmhartig 
vervagen en al voelde je je niet echt “veilig” achter dat gordijn – 
omdat je wist dat het maar een gordijn was – je had toch niet het 
gevoel dat je oog in oog stond met het schrikbeeld. Ik kan niet 
zeggen of dat tegenwoordig nog zo is en of dat nog lang zo zal 
blijven. Toen was het in ieder geval zo, vooral in het begin, toen 
het oproer nog helemaal zonder systeem woedde, zat er bijna 
iets aristocratisch in de nonchalance waarmee Café P. er geen 
kennis van nam, bijna iets van die gedempte atmosfeer die je 
verder alleen in de grote hotellobby’s van de grote internationale 
overslagplaatsen vond (in romans tenminste.)  
 Intussen werd Café P. helemaal niet door aristocraten gefre-
quenteerd, maar juist door hun tegendeel en het lag helemaal 
niet in Shanghai, Constantinopel of Kaïro, maar in Leopold-stadt, 
de Weense jodenbuurt. Juist daarom was het juist zo’n geschikt 
trefpunt, zowel voor joodse gasten (voor wie de toegang tot an-
dere koffiehuizen verboden was) als voor de talrijke niet-joden 
die contact met hun joodse vrienden wilden houden. Net als 
vroeger was Café P. dus een trefpunt voor muzikanten, gigolo’s, 
bardames en obers, die net als vroeger deden ze of ze er juist 
voor dat uur kwamen, omdat ze tot die tijd allemaal aan het 
werk waren (in werkelijkheid was het hooguit de helft) en net als 
vroeger begaven ze zich onder de leden van de “onderwereld”, 
die ondefinieerbare laag tussen de halve en de hele onderwereld, 
voor wie Café P. vanouds de standplaats was: beroepsgokkers en 
kaarters, handelaars in vervalste schilderijen of waardeloze tapij-
ten, bemiddelaars van dubieuze beurstransacties, helers, pooiers, 
koppelaars, kleine valuta- en juwelensmokkelaars en alle moge-
lijke tussenpersonen in alle mogelijke zaakjes. Een paar van de 
joodse muzikanten waren naar het buitenland gegaan, een paar 
joden uit de onderwereld waren in handen van de nazi’s geval-
len (als joden, niet als onderwereldfiguren), maar over het geheel 
waren het publiek en de zaak nauwelijks veranderd, over het ge-
heel verliep alles in Café P. met een regelmaat en vanzelfspre-
kendheid die elders niet meer bestond. Dat gold ook voor de stil-
le tact waarmee niet-joodse collega’s de nu uit hun beroep gezet-
te joden af en toe een geldbedrag toestopten: ‘Je hebt al een hele 
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tijd niks verdiend,’ was het, of ‘Tot je weer een schnabbel hebt’ – 
wat zoveel betekende als ‘tot het volgende contract’, en iedereen 
wist dat er geen volgend engagement kwam. Met uitzondering 
van een paar vastberaden mensen die van plan waren te emigre-
ren (maar zich daarvoor aan een eigen tafeltje terugtrokken) had 
niemand het over de veranderde omstandigheden. Als een 
nachtclubdanseres ten beste gaf wat een bezopen SS-officier haar 
vandaag in de bar verteld had, dan hoorde dat tot de gebruike-
lijke roddel, net als de ervaringen van de gigolo met de vrouw 
van een hoge Gestapo-ambtenaar. Ik geloof niet dat er onder de 
arische stamgasten van Café P. ook maar één nazi was. Wie daar 
overigens een “anti-nazi” gezocht had, was ook niet aan zijn 
trekken gekomen. Het liet hen net als vroeger onverschillig. Ze 
waren net als vroeger muzikanten, gigolo’s, bardames of obers 
en stamgasten van Café P.  
 
Stascha hoorde niet tot de stamgasten. Net als in al haar levens-
uitingen was ze ook hier onderhevig aan een onberekenbare gril-
ligheid. Ze kon wekenlang als een van de eersten in Café P. ver-
schijnen en tot de volgende morgenuren blijven zitten – om dan 
op een dag de terloopse vraag of ze vandaag weer naar Café P. 
zou komen met zoveel walging af te wijzen of ze er opeens van 
verdacht werd huisnaaister te worden. En bij zulke gelegenhe-
den keek haar veeleer zachtmoedige, Slavische gezicht – ze had 
een Russische moeder en was in Wenen geboren – zo woest be-
dreigend, dat ze tot alles in staat leek, wat dan ook vaak het ge-
val bleek.  
 Stascha was in de pasgeopende bar waar ik begin 1932 mijn 
eerste engagement in Wenen had danseres geweest en had me 
meteen te verstaan gegeven dat ze met me naar bed wilde. Om 
de een of andere reden kwam het niet zover, toen niet en later 
niet, en om de een of andere reden vatte Stascha dat niet op als 
een simpel feit – zoals ik deed en zoals waarschijnlijk iedere an-
dere Stascha gedaan had – maar als een vijandige daad van mijn 
kant. Ze begon me met vinnige opmerkingen te achtervolgen en 
met de kleine intriges en hatelijkheden van ons vak, en daarna, 
vooral na intensief wodkagenot, deed ze of ze zonder mij niet le-
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ven kon; het was soms komisch en soms pijnlijk. Op aandringen 
van een van haar vriendinnen of een van mijn collega’s nam ik 
me vaak voor om aan die toestand een eind te maken en met 
haar naar bed te gaan, waar niets anders op tegen was dan dat 
we het zo lang níet gedaan hadden. Maar er kwam dan telkens 
weer wat tussen. Óf Stascha had te veel gedronken en moest naar 
huis gebracht worden, óf er kwam nog net iets onverwachts tus-
sen, bijvoorbeeld in de persoon van een late gast, óf Stascha had 
net een jaloerse vriend of ik net een jaloerse vriendin. Een enkele 
keer waren alle voorwaarden voor een vlot verloop aanwezig en 
dan deed Stascha die zelf teniet: zonder aanwijsbare aanleiding 
vertrok ze haar gezicht, haar ogen schitterden en schoten vuur en 
ze vroeg me met een donkere, hese stem of ik misschien dacht 
dat ik haar nu een plezier deed. Daarop gooide ze een tamelijk 
vol glas wodka naar mijn hoofd, kreeg een huilkramp, verscheen 
drie dagen niet in de bar en werd ontslagen. Toen ik haar weer 
zag, had ze net een jaloerse vriend en was heel gelukkig.  
 Het had beslist niets te maken met de Nieuwe Tijd dat ze zich 
na de Anschluss in maart maandenlang niet in Café P. liet zien. 
Ze was al eerder weggebleven en vermoedelijk was ze weer eens 
niet in de stemming voor die “minderwaardige hoerentent”, 
daarna was het al juni en zomerseizoen, dat voor Stascha altijd 
een engagement in een of ander modekuuroord met zich mee-
bracht – en vervolgens was het eind september, toen ik Stascha 
voor het eerst sinds het begin van het jaar weer in Café P. te zien 
kreeg.  
 Het was toen al lang regel geworden om arische vrienden die 
je lang niet gezien had niet te groeten of aan te spreken, maar het 
aan hen over te laten of ze voor de oude vriendschap uit wilden 
komen. Volgens die regel keek ik nauwelijks van mijn krant op, 
toen Stascha die nacht Café P. binnenkwam. Maar Stascha kwam 
direct naar mijn tafeltje. Ze rende bijna op me af en omhelsde me 
haast. Daarna ging ze vlak naast me zitten.  
 ‘Godzijdank dat ik je zie!’ fluisterde ze en pakte mijn hand. 
‘Hoe gaat het met je, Otto? Gaat het goed? Godzijdank. Ik dacht 
dat je in het concentratiekamp zat.’  
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 Er was geen twijfel aan dat ze dat echt gedacht had en echt blij 
was me te zien; ze hield nog steeds mijn hand vast en drukte die 
telkens weer.  
 ‘Wie heeft je dát verteld?’ vroeg ik, onwillekeurig net zo zacht 
als zij. We leken waarschijnlijk een samenzweerderig paar.  
 ‘Niemand.’ Haar stem bleef zacht en opgewonden. ‘Niemand 
heeft me dat verteld. Maar ik wist heel zeker dat je gearresteerd 
was. Misschien heb ik het zelfs gedroomd.’  
 ‘Om godswil, Stascha, je gaat toch niet van me dromen? Ter-
wijl we elkaar zo lang niet gezien hebben!’  
 ‘Juist daarom. Bij mij gaat het altijd zo. Dat begrijp jij gewoon 
niet. Geeft niks, Otto. Geeft niks. Het gaat erom dat je in leven 
bent.’  
 ‘Wat een leven,’ mompelde ik voor me uit, mismoedig, maar 
niet vertwijfeld, niet zo dat er een reden was voor wat Stascha nu 
deed: ze liet mijn hand los, keek me bezorgd aan en kwam op-
eens met haar gezicht vlak bij het mijne.  
 ‘Otto,’ fluisterde ze. ‘Gaat het niet goed, Otto? Heb je wat no-
dig? Heb je geld nodig? Zeg toch wat, stommeling!’  
 Haar lippen streken zacht over mijn haar, haar gezicht bleef 
vlak bij het mijne en ik voelde haar adem warm en helder: ze had 
niet gedronken. Ze had me een heel nuchter, heel precies voor-
stel gedaan, het duidelijkste voorstel dat een nachtclubdanseres 
een werkeloze muzikant kon doen.  
 Het zou niet gepast zijn om mijn reactie achteraf met fatsoen-
lijke motieven te omkleden. Stascha’s voorstel tastte mijn eer niet 
aan. Maar ik was geen seconde van plan om het aan te nemen. Ik 
vroeg me alleen maar af hoe ik mijn afwijzing zou inkleden.  
 ‘Kom,’ hoorde ik haar nu in mijn oor fluisteren.  
 ‘Het gaat niet, Stascha.’  
 ‘Waarom niet? Wees niet zo dom!’ Ze fluisterde nog steeds.  
 ‘Ik ben helemaal niet dom.’ En toen bedacht ik iets geloof-
waardigs. ‘Maar jíj bent dom – als je denkt dat zoiets nu nog kan. 
Je kunt toch geen jood als vriend hebben? Weet je dat niet?’  
 Nu pas leunde Stascha achterover en haar stem klonk heel za-
kelijk: ‘Ik kies mijn vrienden zelf wel uit. Niemand kan me de 
wet voorschrijven. Ik heb een Duits paspoort.’  
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 ‘Wees blij dat je dat hebt. Maar dat maakt de zaak alleen maar 
erger. Geloof me maar. Ik weet wat ik zeg!’  
 ‘Je weet geen zak. Je wil me niet, dat is het.’  
 ‘Jammer dat je meteen weer zo akelig doet, Stascha. En ik was 
zo blij, toen je kwam. Echt waar.’  
 Ik wilde haar over haar haren aaien. Ze trok haar hoofd terug 
en keek me met dunne, samengeperste lippen aan. ‘En nu?’ 
vroeg ze.  
 ‘Hoezo – nu?’  
 ‘Toen ik kwam, was je blij. En nu?’  
 Ik haalde mijn schouders op.  
 ‘Nu denk je zeker –‘ (haar stem klonk langzaam en onheilspel-
lend) ‘– dat ik je wil afpersen?’  
 ‘Dat denk ik helemaal niet. Je bedoelde het heel goed. Maar 
omdat het in normale tijden al niet goed ging tussen ons tweeën, 
kan het nu al helemaal niets worden.’  
 Stascha keek me onderzoekend aan, alsof ze in mijn verleden 
de een of andere affaire zocht waarbij ik minder behoedzaam ge-
weest was. Van heel dichtbij hield ze haar donkere, samengekne-
pen ogen op me gericht en haar lippen waren half open. Ik was 
eigenlijk heel graag met haar naar bed gegaan.  
 Toen, na een minuut dreigend zwijgen, stond ze zonder iets te 
zeggen op en liep weg.  
 
Het duurde een dag of tien voor Stascha weer in Café P. kwam. 
Ze gedroeg zich volkomen onbevangen, groette me, stelde een 
paar vriendelijke, betekenisloze vragen en ging aan een ander ta-
feltje zitten.  
 Er waren weer twee weken voorbijgegaan. Ik zat juist bij mijn 
vriend Peter Beck, een collega van mijn laatste engagement, toen 
Stascha in de draaideur verscheen. De manier waarop ze bleef 
staan en omkeek beloofde niet veel goeds. Vlak achter haar dook 
ook rode Lilly op, haar oude vriendin en begeleidster, die haar 
voorzichtig bij haar arm pakte. Ja hoor: Stascha had gedronken. 
Ze schudde Lilly af, kwam met kleine, harde pasjes op me afge-
stevend en maakte een bazige hoofdbeweging tegen Peter Beck. 
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Pas toen Peter en Lilly zich aan een ander tafeltje teruggetrokken 
hadden, kwam Stascha bij me zitten.  
 ‘Het heeft geen zin, Stascha,’ zei ik zacht. ‘Wees verstandig. 
Kom, Karl brengt een mokka voor je.’ En ik wenkte de ober, die 
ons tot nu toe geroutineerd over het hoofd had gezien.  
 Stascha keek me met een verbaasd gezicht aan: ‘Wát heeft er 
geen zin? Je weet toch helemaal niet wat ik wil?’  
 ‘Ik zei alleen maar dat je een mokka nodig hebt.’  
 ‘Je weet toch helemaal niet wat ik wil?’ hield Stascha vol. 
‘Waarom ben je zo bang? Ik maak geen scène, Otto. Wees maar 
niet bang.’  
 Haar donkere, altijd wat zangerige stem klonk zo zacht en 
rustig dat ik me echt begon te schamen.  
 ‘Hoe kom je erbij,’ zei ik verlegen en het kwam heel gelegen 
dat de ober ons onderbrak.  
 ‘Helemaal niet bang,’ herhaalde Stascha. Ze moest heel veel 
gedronken hebben, omdat ze telkens weer op haar eigen woor-
den terugkwam en telkens weer alleen maar van haar eigen 
woorden uit kon gaan. ‘Helemaal niet bang. Ik maak geen scène. 
Waarom denk je eigenlijk dat ik een scène wil maken?’  
 ‘Maar dat denk ik helemaal niet, Stascha. Ik denk alleen dat 
een beetje koffie je goed zal doen. Wees zo lief om die even op te 
drinken.’  
 Stascha liet mijn woorden niet tot zich doordringen. Ze hoor-
de me niet eens. Ze volgde haar eigen gedachten, hardnekkig, 
onverstoorbaar, en zo praatte ze ook – zodat ik haar niet kon on-
derbreken: ‘Ik maak geen scène. Wees maar niet bang, Otto. Wat 
gek dat je bang bent. Misschien denk je dat ik boos ben om een 
tijdje geleden. Toen ik je wou helpen en je nee zei. Kom nou. 
Daar kan ik toch niet boos om worden. Ik krijg hooguit medelij-
den met je. Maar ik heb geen medelijden met je. Niet meer, Otto. 
Eerst wel. Toen ik dacht dat je gearresteerd was – toen had ik 
medelijden met je. Jammer voor Otto, dacht ik. Wat gaan ze nou 
met hem doen? Arme kerel. Hij heeft toch niks gedaan?’ Ze keek 
me aan en schudde haar hoofd en nog voor ik iets kon zeggen, 
ging haar stem door, even donker en gelijkmatig als eerst. ‘Hij is 
een rothond, dat wel. Maar dat ze hem opsluiten – nee, dat wens 
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ik hem niet toe. Arme kerel, dacht ik. En toen kom ik hier – en ze 
hebben je niet opgesloten – en ik ben blij dat ze je niet opgesloten 
hebben – en nu zit je daar – en je bent nog precies dezelfde rot-
hond als je was. Bah. Maar ik maak geen scène. Gek dat je denkt 
dat ik een scène wil maken. Heb je zó’n slecht geweten? Gek, 
hoor.’  
 Haar ogen gingen dicht en weer schudde ze haar hoofd. Daar-
na liet ze het langzaam zakken, langzaam en steeds dieper, tot 
haar voorhoofd op het tafelblad lag. Stascha zat te huilen.  
 Peter Beck en rode Lilly waren van hun tafeltje naar ons toe-
gekomen. Lilly knikte bijna opgelucht; waarschijnlijk had ze iets 
ergers verwacht dan dit stille, gelijkmatige huilen. Ze ging vlak 
naast Stascha zitten, streelde haar schouders, aaide over haar ha-
ren, probeerde haar rechtop te krijgen – maar daarop viel 
Stascha’s hoofd in haar schoot en Lilly gaf met een diepe zucht 
haar pogingen op.  
 We bleven zwijgend zitten tot Lilly zeker wist dat Stascha in 
slaap gevallen was.  
 ‘Wacht, ik haal een taxi,’ zei Peter Beck en stond op.  
 Lilly en ik trokken Stascha voorzichtig overeind, deden haar 
haar bontjas om en droegen haar meer dan dat we haar steunden 
naar de uitgang. De taxi stond al te wachten.  
 ‘Dank je,’ zei Lilly, toen ik Stascha naast haar in de auto ge-
duwd had.  
 Misschien viel de beslissing echt pas op dat ogenblik, maar 
misschien al eerder, toen Stascha begon te huilen: ik stapte in en 
bracht Stascha naar huis en naar bed.  
 Een paar dagen later, een paar geweldig mooie dagen later, 
kreeg ik echt het idee dat Stascha me van het begin af aan alleen 
maar in een situatie had willen lokken waarin ze eindelijk de 
grote, verlossende scène van haar leven kon maken. Die maakte 
ze en vertelde achteraf met zoveel ontwapenende openheid dat 
ze volkomen voldaan en gelukkig was dat ik niet eens boos op 
haar was. Ik gaf alleen duidelijk te kennen dat ik voortaan met 
haar niet verder wilde gaan dan een gesprek aan een cafétafeltje. 
Ze knikte, slaakte een zucht van verlichting en kuste me bij het 
afscheid op beide wangen.  
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 Dat was eind oktober.  
 
Ik woonde toen allang weer bij mijn vader. Al op 12 maart, mid-
den in het geboorteuur van Groot-Duitsland, was ik plotseling 
dakloos geworden, doordat mijn ooit zo vriendelijke hospita zich 
als fervente medestander van Adolf Hitler ontpopte en me met 
de woorden ‘Dit is de dag waarop ik jaren gewacht heb!’ onmid-
delijk de deur uitgooide. Ik probeerde de zaak een grappige 
draai te geven – om mij eruit te gooien, zei ik, had ze de führer 
echt niet naar Oostenrijk hoeven laten komen, maar ze meende 
het echt, ze herhaalde nog een keer dat de dag nu eindelijk ge-
komen was en knalde met een juichend ‘Heil Hitler!’ de deur in 
het slot.  
 Er bleef me niets anders over dan mijn spullen te pakken. De 
koffers dacht ik eerst bij een van mijn kennissen onder te bren-
gen – en besefte pas na het derde of vierde vergeefse telefoontje 
dat mijn joodse vrienden nu net zo bedreigd werden als ik (en 
met niet-joden moest je ook voorzichtig zijn.) Het volgende waar 
ik over nadacht leek me eerst heel vreemd: ik besefte dat ik nu 
naar niemand anders kon dan naar mijn vader. Meteen daarop 
was het helemaal niet vreemd meer; het was opeens net als vroe-
ger, het was mijn vader, de enige mens die ik had, en het was 
volkomen vanzelfsprekend dat ik nu naar hem ging. Hij zou me 
zelfs wel verwachten. Als ik me niet vergis, nam ik het hem een 
paar seconden later al kwalijk dat hij me nog niet gebeld had.  
 Mijn vader ontving me zwijgend en niet verbaasd en het 
kwam goed uit dat we onder de gegeven omstandigheden niets 
beters konden doen dan zwijgen. Ik trok in mijn oude kamer, 
waarvan de koele mufheid van zeven jaar nog dagen om me 
heen bleef hangen en die dagen kon ik beter dan ooit met mijn 
vader opschieten. Ook de tijd daarna konden we goed en vreed-
zaam met elkaar overweg en toen we in mei door de nieuwe jo-
denwetten ons huis uit moesten, vond ik het heel gewoon dat 
één van de twee kamers die mijn vader in Leopold-stadt huurde 
voor mij bestemd was. Af en toe betrapte ik me er zelfs op dat ik 
heel bewust naar zijn gunst dong, maar dat wilde hij nu niet 
meer merken, of hij kon het niet meer. Ik liet het ook al gauw 
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weer achterwege en deed mijn best om hem zoveel mogelijk uit 
de weg te gaan; dankzij onze volkomen tegengestelde daginde-
lingen vond ik dat niet zo moeilijk.  
 Het duurde verbazend lang voor het tussen ons tot een rencon-
tre kwam. Mijn vader had zich in september ter beschikking ge-
steld van het emigratiebureau van de joodse gemeente, voor gra-
tis medische hulp of waarvoor ze hem verder konden gebruiken, 
en op een dag vroeg hij of ik me ook niet een beetje nuttig wilde 
maken: er was immers genoeg te doen. Jammer genoeg begreep 
hij mijn argeloze, helemaal niet agressief bedoelde antwoord, dat 
ik voor regelmatig dagwerk nu eenmaal niet geschikt was, ver-
keerd. Het ging hier niet om een baan, zei hij met een duidelijke 
toespeling op mijn niet tot stand gekomen activiteit als arran-
geur; het ging erom zoveel mogelijk joden zo snel mogelijk Oos-
tenrijk uit te helpen, en omdat ik van mijn kant geen aanstalten 
maakte om mezelf in veiligheid te brengen (al had ik toch moe-
ten weten hoezeer hem dat gerust zou stellen), moest ik op zijn 
minst degenen die wilden emigreren naar vermogen helpen. Op 
mijn voorzichtige hint dat ik op zo’n precair en verantwoordelijk 
gebied, dat me volkomen vreemd was, waarschijnlijk voor meer 
schade dan nut zou zorgen, reageerde hij alleen maar ongenaak-
baar hoofdschuddend en na wat heen-en-weergepraat maakte hij 
het enige verwijt in zijn leven waar ik niet op reageerde; hij zei: 
‘Ik schaam me voor je. Niet als vader, niet omdat je mijn zoon 
bent. Ik schaam me voor je als jood.’  
 Dat was onze eerste botsing in al die maanden, en onze laat-
ste. We kwamen die te boven. Maar de tijd was nu al te kort.  
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[8] 
 

10 november 1938 viel op een donderdag en op donderdag 
moest ik altijd heel vroeg op om mijn werkloosheidsuitkering af 
te halen. Meestal ontbeet ik dan met mijn vader in een van de 
nabije, voor joden nog toegankelijke koffiehuizen, begeleidde 
hem dan naar de joodse gemeente en ging te voet verder in het 
Derde District. Ik kreeg mijn werkloosheidsuitkering nog steeds 
van het arbeidsbureau, waar ik mijn adreswijziging wijselijk ver-
zwegen had, anders was de uitkering bij die gelegenheid mis-
schien ingetrokken. Ik vertrouwde het toch al niet dat ik nog 
steeds die uitkering kreeg en waarschijnlijk had ik dat alleen 
maar te danken aan de welwillende slordigheid van de ene amb-
tenaar die me nog uit de tijd van kanselier Schussnigg kende en 
me nog steeds even vriendelijk behandelde. Toen ik na 11 maart 
voor het eerst weer verscheen, waagde hij zelfs een sympathise-
rende opmerking: ‘Nou, meneer Maier,’ zei hij, terwijl hij me het 
geld toeschoof, ‘voor u is er in de nieuwe tijd niets veranderd!’ 
Het was duidelijk wat hij daarmee wilde zeggen en het was dui-
delijk dat hij het goed bedoelde. Toch kreeg ik het niet voor el-
kaar om met gepaste vriendelijkheid op zijn woorden te reage-
ren. ‘De nieuwe tijd kan me net zo weinig schelen als de oude,’ 
antwoordde ik en besefte niet dat ik daarmee op zijn minst zijn 
sympathie had kunnen verspelen. Maar mijn bezorgdheid bleek 
de volgende keer al ongegrond en als het aan hem gelegen had, 
als ik 10 november zijn raad begrepen en opgevolgd had, was al-
les misschien anders gelopen. (Ik registreer die nutteloze over-
weging in het nadrukkelijke besef dat het de laatste was waartoe 
ik de kans kreeg.)  

In mijn herinnering lijkt het of ik die 10e november onderweg 
al had moeten merken dat er onheil in de lucht hing. Je kon dat 
echt in de lucht ruiken en duizenden soortgenoten van me had-
den zich dat reukvermogen ook echt eigen gemaakt. Ik niet. Ik 
was zelfs daarvoor te ongeïnteresseerd, te bot en dof en toonloos.  

Toen ik tegen tienen bij het arbeidsbureau in het Derde Dis-
trict kwam, stond de rij uitkeringstrekkers zoals gewoonlijk tot 
ver op straat. Ik ging in de rij staan en was na een halfuur nog 
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maar drie of vier plaatsen van de deur verwijderd, zodat ik de 
hal al in kon kijken. Toevallig zag ik net de vriendelijke ambte-
naar langskomen en toevallig zag hij mij ook. Hij hield in en 
maakte een teken dat ik niet begreep; na mijn schouderophalen 
verdween hij, maar verscheen tot mijn verrassing even later bij 
de uitgang en kwam schijnbaar toevallig naast me staan.  

‘Komt u binnen,’ fluisterde hij. ‘Blijf vandaag liever niet buiten 
staan.’  

‘Waarom niet?’ vroeg ik net zo zacht; ik was bang voorgetrok-
ken te worden en zo het misnoegen van de anderen te wekken.  

‘Stel niet zoveel vragen en kom binnen!’  
Hij had me bij mijn arm gepakt, duwde me door de deur en 

wees naar een houten bank tegen de muur. Daarna nam hij zijn 
plaats in achter het loket, zonder zich verder om me te bekom-
meren. Toen de man voor mij in de rij geholpen was, wenkte hij 
mij. Ik gaf hem mijn stempelkaart.  

‘Uw papieren,’ zei hij ambtelijk. ‘Vakgroepverklaring – laatste 
vacatures – etcetera.’  

Ik was ervan overtuigd dat hij daarmee aan de langverwachte 
intrekking van mijn uitkering wilde beginnen; ik zag helemaal 
niet hoe weinig zijn gedrag tot nu toe daarbij paste.  

‘Niet zo simpel,’ mompelde hij, terwijl hij naar mijn documen-
ten bleef kijken. Eindelijk keek hij me aan. ‘Weet u wat? Gaat u 
daar op de bank zitten wachten. Het kan een paar uur duren.’  

Ik had nog steeds niets in de gaten.  
‘Krijg ik geen uitkering meer?’ vroeg ik koppig.  
Hij aarzelde nog een paar seconden, greep daarna met een ge-

ergerde grimas in de la, schoof geld en papieren naar me toe en 
knikte naar de man achter mij voor het loket. Blijkbaar wilde hij 
geen verdere uitleg geven. Ik ging weg.  

Al gauw werd alles duidelijk. Voor ik de eerste straathoek be-
reikt had, remde er hard een auto naast me, het portier ging 
open, een SA’er sprong eruit en versperde me de weg:  

‘Jood?’  
‘Ja.’  
‘Instappen.’  
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Nu is het dus zover, dacht ik, en dat was het enige wat ik kon 
denken: nu is het dus zover. Ook dat het nog helemaal niet zo 
ver was, maar eigenlijk pas het begin – ook dat besefte ik niet. Er 
leek geen begin te zijn en geen eind, geen gradatie en geen on-
derscheid. De nazi’s in handen vallen had ik me altijd alleen 
maar voorgesteld als een compact, ongenuanceerd feit. Tot nu 
toe was ik de nazi’s niet in handen gevallen en nu was het dus 
zover.  

De auto reed heel langzaam. Ik zat op een van de klapstoeltjes, 
maar kon me niet herinneren dat ik het neergeklapt had. Achter-
in, naast de SA’er die me aangehouden had, zat een ambtenaar 
in burger, vermoedelijk van de Gestapo, en voorin naast de 
chauffeur een andere, zwaarbewapende SA’er, wiens blikken 
spiedend over het trottoir gingen. Niemand zei iets.  

Langzaam begon ik te denken. Langzaam begonnen uit dat 
compacte feit – in handen van de nazi’s zijn – nuances naar vo-
ren te komen. Ik deed mijn ogen dicht. Ik durfde het zwijgen niet 
te verbreken. Maar als ik aangesproken werd, wilde ik zo rustig 
mogelijk vragen wat ze met me van plan waren.  

Nu remde de auto, hield stil en reed na een kort hoofdschud-
den van de SA’er weer door.  

Dit was zonder twijfel een razzia. En misschien – de rijrichting 
wees nu naar het Prater – misschien was er iets dergelijks ge-
pland als kortgeleden in de Augarten, waar ze een paar honderd 
willekeurig opgepakte joden met zwepen en stalen staven tot al-
lerlei soorten acrobatiek gedwongen hadden – massaal vermaak 
dus, dat deze keer volgens het nu al beproefde circuskarakter in 
het Wurschtelprater plaats zou vinden. Dat leek me een heel mil-
de oplossing. Omdat ze met ons konden doen wat ze wilden, ook 
het ergste, was alles wat niet het ergste was nog mild geweest. Of 
ik de dood eigenlijk het ergste vond, wist ik niet, omdat ik niet 
dacht nu te moeten sterven. Of omdat ik het me niet voor kon 
stellen. Ik kon me wel mishandelingen voorstellen, die leken me 
wel mogelijk en daar was ik bang voor; niet pas voor echte mar-
telingen en voor systematisch gekweld worden; al voor een trap 
of een oorvijg was ik bang.  
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Met een steelse blik keek ik naar de mannen in de auto: of zo-
iets van hen te verwachten was. De Gestapoman moest mijn blik 
bemerkt hebben.  

‘Waar woont u?’ vroeg hij verveeld, alsof het verhoor allang 
begonnen was.  

‘Untere Augartenstraße 28.’  
‘Leopoldstadt. Wat doet u in het Derde District?’  
‘Daar woonde ik tot voor kort. Ik sta nog ingeschreven bij het 

arbeidsbureau voor het Derde District.’  
‘Beroep?’  
‘Musicus.’  
‘Wat voor musicus?’  
‘Jazzpianist. Ik was al voor de Anschluss werkeloos.’  
‘Hoezo Anschluss?’ Vanaf de achterbank boog de SA’er fel 

naar me toe. ‘Voor de terugkeer van de Ostmark in het Reich. 
Herhalen.’  

‘Voor de terugkeer van de Ostmark in het Reich.’  
‘Juist.’ Hij knikte voldaan, leunde weer achterover en knikte 

nog een keer. ‘Ongelooflijk, zoiets. Een jood, krijgt ook nog wer-
keloosheidsuitkering. Nou,’ zei hij daarna als om zichzelf te sus-
sen. ‘Ú hebt sowieso geen uitkering meer nodig.’  

Ik wist dat het uitzichtloos was, maar het bibberde er bijna 
vanzelf uit: ‘Waar brengt u me naartoe?’  

Met een leeg gezicht staarde de SA’er langs me heen. Ik richtte 
mijn blik op de Gestapoman. Mijn keel zat dicht.  

‘Dat merkt u wel als het zover is.’  
Zijn stem klonk even onverschillig als eerst, maar ik dacht te 

horen dat ik niet lang meer te leven had. Ook de woorden van de 
SA’er konden immers niets anders betekenen. Ik zou de uitke-
ring “sowieso” niet meer nodig hebben, omdat ik niet meer in 
leven zou zijn.  

‘Zou ik eerst mijn vader nog mogen bellen?’ Ik was nu heel 
rustig.  

De SA’er en de Gestapoman keken elkaar aan alsof ze met een 
krankzinnige te maken hadden en keken weer voor zich uit.  

‘Ook papa krijgt alles op tijd te horen,’ zei de Gestapoman on-
verwachts en lachte. Zijn metgezel van de SA lachte mee.  
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Ik had tot dat moment helemaal niet aan mijn vader gedacht, 
net zo min als ik dat eerst op 12 maart gedaan had. Nu dacht ik 
aan hem, en net zo vanzelfsprekend als toen: ik dacht aan hem 
als aan “de enige mens”. En er kwam een lichte tederheid in mijn 
gedachten, een treurige tederheid vol medelijden, en verwarrend 
genoeg had ik meer medelijden met hem dan met mezelf. Uitein-
delijk was het zelfs beter dat ik hem niet meer mocht bellen. Wat 
had ik moeten zeggen? Dat er echt zulke slechte mensen beston-
den?  

De auto sloeg de Löwengasse in, reed harder en stopte met 
een ruk voor de Sofiensäle.  

‘Uitstappen.’  
Twee niet zo dichte rijen kijklustigen flankeerden de twee toe-

gangen en bij ieder stond een SA’er met karabijn aan de schou-
der. Achter me reed de auto weg.  

‘Opschieten!’  
Ik kreeg een por in mijn rug en had moeite om niet te struike-

len. Het was een Gestapoman. Hij bracht me naar de voorhal, 
waar een ander me met een kort gebaar, met een nauwelijks 
merkbaar trekje van zijn duim, naar een van de toegangsdeuren 
van de grote zaal verwees.  

Ik heb sindsdien nog veel angst doorgemaakt, angst in een 
kudde en angst heel alleen, maar nooit meer zo’n massieve, zo’n 
geconcentreerde en zo’n overweldigende angst als die me nu in 
die zaal overviel. Het was of alle levensuitingen van allen die 
hier bijeengedreven waren, hun ademen en zwijgen, hun kreu-
nen en kijken – alsof dat alles tot angst gedestilleerd was en sa-
mengebald in de lucht; je kon de angst bijna grijpen en ruiken, je 
kon bijna voelen hoe die ogenblikkelijk in alle poriën drong en je 
eigen angst naar boven haalde. Waarschijnlijk zou ik onder die 
verdovende bestorming bezweken zijn, als ik niet door een van 
de dichte roedels overeind gehouden was, en voor omvallen was 
er geen plaats meer.  

De roedels versmalden zich van voren tot rijen – gingen op 
weg naar kleine bureautjes waaraan Gestapomannen zaten die 
de voorste met hun vragen ontvingen – schrijfmachines ratelden 
– formulieren werden erin- en eruitgedraaid – vreemd gedempt 
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speelde dat alles zich af met een potsierlijk voortglijdende licht-
heid onder de zwaar drukkende angst.  

Langzamerhand begon ik in de flarden van gesprekken die 
voorbijkwamen het telkens terugkerende te horen: dat in heel 
Wenen massale arrestaties van joden plaatsvonden en dat er in 
ieder district verzamelplaatsen waren, vanwaar de gevangenen 
direct naar een concentratiekamp gingen. Er werd zoals altijd bij 
dergelijke aanleidingen vast en zeker nog veel meer gefluisterd 
en gevreesd, maar dat was alles wat ik onthield. Maar één keer, 
van heel ver door de dikke angstwalmen, hoorde ik een stem die 
zinneloos en krampachtig schreeuwde: ‘Ik heb toch niks gedaan? 
Ik heb toch niks gedaan?’ tot hij plotseling oversloeg en verstom-
de. Daarna zag en hoorde ik niets, ik weet niet hoe lang. Daarna 
hoorde ik: ‘De volgende!’ en dat was ik, en ik stond voor het ta-
feltje.  

‘Naam?’  
‘Otto Maier. Met a-i.’  
De Gestapoman wierp me een afkeurende blik toe. Ik schrok. 

Tijdens de volgende gegevens – geboortedatum, adres, beroep – 
hield ik mijn hoofd gebogen. Ik keek pas weer op bij de vraag 
naar mijn naaste familieleden.  

‘Harder!’  
Toen ik nu naam en adres van mijn vader opgaf of misschien 

herhaalde, trof de blik van de ambtenaar me nog scherper, en op 
de volgende vraag wachtte ik weer met gebogen hoofd.  

Die kwam niet. Een andere Gestapoman – ik merkte het, toen 
ik half opkeek – was achter de tafel gaan staan en had zich over 
de schrijfmachine gebogen; uit zijn kleding, zijn manier van doen 
en vooral zijn dienstijver bleek onmiskenbaar dat het om iemand 
met een vrij hoge rang ging.  

Nu ging hij rechtop staan, met een ambtelijk, uitdrukkingloos 
gezicht, waarin alleen de lippen een beetje leken te krullen. Het 
was mijn voormalige klasgenoot Franz Macholdt.  

Ik kan nu niet meer zeggen of ik hem direct herkende. Ik was 
ook zeker niet verrast dat hij het was. En alles wat er aan tegen-
strijdige gevoelens bestond, van wilde hoop tot hulpeloze wan-
hoop, kwam bij zijn aanblik met zo’n plotselinge stortvloed over 
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me heen, dat ik mijn mond ver open moest sperren om lucht te 
krijgen.  

Macholdt liet een klein, voldaan glimlachje over zijn gezicht 
glijden, voor hij zich tot mij wendde, nu weer heel uitdrukkings-
loos en ambtelijk: ‘Hm,’ zei hij. ‘Otto Maier. Musicus. Werkeloos. 
Hm.’ Hij las het formulier nog een keer over. ‘Dus u hebt een 
ernstige hartkwaal?’  

Ik knikte, zonder te weten wat de vraag en wat mijn knikken 
betekende.  

‘Zozo. Voor lichamelijk werk natuurlijk ongeschikt, hè?’  
Weer knikte ik. De schrijfmachines ratelden.  
‘Tot nader order ontslagen. U kunt gaan.’ Hij boog zich om-

laag naar de ambtenaar, fluisterde hem iets toe en slenterde on-
verschillig verder.  

Ik zag de ambtenaar het formulier uit de machine draaien, een 
briefje afstempelen en aan mij overhandigen, ik hoorde hem her-
halen dat ik kon gaan, maar pas toen hij scherp en ongeduldig de 
volgende riep, begreep ik het en draaide me om. De zaal ver-
vaagde voor mijn ogen, ik weet niet hoe ik eruit gekomen ben, ik 
weet alleen dat ik nat van het zweet was, doornat en zo zwak, 
dat de sigaret die ik buiten aan wilde steken uit mijn vingers viel.  
 
Het was drie uur ’s middags, toen ik mijn vader belde. Omdat hij 
zijn bureau zelden voor zeven uur ’s avonds verliet, wilde ik 
hem alleen even vertellen dat ik thuis was en op hem zat te 
wachten.  

Nu: mijn vader was niet op zijn bureau. Hij was, zoals ze bij 
de joodse gemeente zeiden, niet eens meer gekomen. Hij kwam 
ook niet meer en ging ook niet meer naar huis, vandaag niet en 
morgen niet. En al had ik de eerste dag nog twijfel en hoop ge-
had, de volgende dag was dat afgelopen, definitief afgelopen en 
mijn toch al beperkte mogelijkheden om over zijn lot iets te we-
ten te komen waren uitgeput. Ik kon niets meer doen, niets dan 
wennen aan het idee dat mijn vader een slachtoffer van de razzia 
geworden was.  

De volgende dagen verkeerde ik in een soort halfslaap, met 
eerst onrustige schrikbeelden dat mijn vader tegelijk met mij in 
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de Sofiensaal geweest was en ten slotte schrikbeelden dat hem 
iets kon overkomen. Dat was het ongehoorde, het nooit vermoe-
de en nog steeds onvoorstelbare: dat mijn vader iets kon over-
komen. Ook na mijn arrestatie had ik nooit aan zoiets gedacht. 
Maar – en dat was blijkbaar de aanleiding geweest voor het ge-
lach van de twee domme nazi’s – ik had als vanzelfsprekend 
aangenomen dat mijn vader telefonisch bereikbaar was. Wat er 
verder ook gebeurde, het zou mijn vader niet bereiken, met hem 
zou alles zo blijven als het was. Dat ík op een dag in een situatie 
zou verkeren waarin ik hem niet kon bellen, lag voor de hand, 
gezien mijn persoon en manier van leven. Maar dat híj op een 
dag de telefoon niet op kon nemen als ik belde, tegengehouden 
door geweld en treurige omstandigheden, dat had ik niet voor-
zien. Dat kon niet. Dat bestond niet.  

Ik heb in deze aantekeningen vanaf het begin mijn best ge-
daan om alles wat verband hield met mijn vader nuchter en zo 
getrouw mogelijk voor te stellen, zoals ik het op het moment zelf 
ervoer. Ik heb nooit geprobeerd mezelf beter voor te stellen dan 
ik was – al zou me dat niet veel moeite gekost hebben, want ik 
was niet goed. “Goed” werd ik ook toen niet, in die verschrikke-
lijke eerste dagen na de verdwijning van mijn vader. Ik ben me 
toen niet te buiten gegaan aan wilde zelfbeschuldigingen en heb 
ook geen beterschap beloofd voor het geval dat ik weer met hem 
verenigd zou worden. Ik heb me toen zonder enige terughou-
dendheid overgegeven aan een gevoel waarvan ik dacht dat ik 
het sinds mijn kinderjaren niet meer in me had: ik verlangde 
naar mijn vader. Ik voelde me één met hem, volkomen één, en 
mijn leven leek zinloos zonder hem. Niet of het tussen ons ro-
zengeur en maneschijn was en ik opeens de liefhebbende zoon 
was van een vader die van mij hield. Zo was het niet. Maar het 
was wel zo dat ik zonder terughoudendheid bekende dat ik me 
met hem verbonden voelde, en de gedachte aan onze hereniging 
overviel me met een kracht en gelukzaligheid waarmee alleen 
iets heel primitiefs en natuurlijks je overkomen kan. Het was 
misschien de enige keer in mijn hele leven dat ik zo’n groot en 
zuiver gevoel heb gehad. En misschien was het zelfs de prijs 
waard die ik er later voor moest betalen.  
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Wat de verblijfplaats van mijn vader betrof: ik was aanvanke-
lijk aangewezen op geruchten en vermoedens. De stamgasten 
van Café P., die overdag sliepen, hadden 10 november groten-
deels doorstaan. Bijna iedereen wist van een arrestatie, maar 
niemand wist het precies. Het concentratiekamp dat het meest 
genoemd werd, was Dachau. Blijkbaar hadden de familieleden 
van afzonderlijke slachtoffers van de razzia ook al berichten 
vandaar gekregen. Ik kreeg er geen.  

Daarentegen zei onze hospita dat ze de twee kamers graag 
aan anderen wilde verhuren; dat was toch ook in mijn belang, 
dacht ze, want waarom zou ik nog voor twee kamers betalen, als 
mijn vader in Dachau was? Ze zei het met zoveel vanzelfspre-
kendheid, dat ik vroeg wat haar bron van informatie was, en ze 
bleek van een bevriende politieman inderdaad gehoord te heb-
ben dat het gros van de arrestanten van 10 november zich in 
Dachau bevond. Nu had ik eindelijk een concreet aanknopings-
punt en het eerste moment wilde ik mijn vader op goed geluk 
schrijven. Maar ik deed het uiteindelijk niet. Want Concentratie-
kamp Dachau was wel een begrip, maar geen adres, en bovendien 
zei ik tegen mezelf dat mijn vader zich toch beslist uit zichzelf 
zou melden, als hij dacht dat het onder de omstandigheden mo-
gelijk of passend leek. Voor mij stond vast dat hij in staat was 
over iedere gegeven situatie het enige juiste oordeel te vellen. Ik 
wist zeker dat hij nu precies zo zou handelen als in die situatie 
geboden was en ik van mijn kant kon niets beters doen dan me 
naar hem te richten.  

De volgende dag ontdekte ik bij het pakken in het laatje van 
zijn nachtkastje een envelop met ongeveer 4000 mark in verschil-
lende coupures. Dat was alles. Er waren geen spaarbankboekjes 
of waardepapieren en het is heel goed mogelijk dat zijn vermo-
gen door ondersteuning van behoeftige emigranten inderdaad 
tot die 4000 mark geslonken was. Ik stak ze bij me, stopte zijn 
andere spullen in twee grote koffers, die ik bij onze hospita in 
bewaring gaf en ging op zoek naar een zo goedkoop mogelijk 
onderkomen. In een kleine, sjofele zijstraat bij de Praterstern 
vond ik ten slotte een soort woonkeuken, die echt alleen maar 
aan de meest bescheiden eisen beantwoordde en waar echt alleen 
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maar plaats was voor het allernoodzakelijkste. Alles wat te veel 
was, moest ik verkopen. Omdat het toch al niet veel was en om-
dat ik toch al weinig om “bezit” gaf, verliep alles vlot en de vol-
gende dag betrok ik mijn woonkeuken.  

Kort daarop kwam er eindelijk bericht van mijn vader, al 
kwam het niet direct van hem en langs een dubbele omweg. De 
directe boodschapper was mijn vriend Peter Beck, die sinds 
maart – zijn ouders had hij al veel eerder verloren – samenwoon-
de met twee ongetrouwde broers van zijn moeder; een van hen 
was 10 november gearresteerd en naar Dachau gebracht en zijn 
eerste brief aan zijn in Wenen achtergebleven broer bevatte de 
woorden De groeten aan Peter en aan Peters vriend Otto van zijn va-
der. Dat had op mij het effect van een verlossing of op zijn minst 
de aankondiging van een komende verlossing. Ik had het gevoel 
dat ik een heel stuk opgeschoten was. Nu wist ik heel zeker waar 
mijn vader zich bevond. Nu kon ik ook het risico nemen om hem 
een voedselpakket te sturen.  

Een week later had ik een van die grauwe, troosteloze gevan-
genispapieren in handen, en het was een brief van mijn vader; ik 
moest op mijn tanden bijten terwijl ik las en ook daarna nog 
even:  

Lieve Otto, vandaag kwam je pakket aan. Je hebt me een groot plezier 
gedaan en ik dank je hartelijk. Maak je geen zorgen als ik maar zelden 
schrijf; ik ben ingedeeld bij de ziekenbarak en heb zoveel te doen, dat ik 
daarna altijd heel moe ben. Maar verder gaat het goed. Een kus en een 
omhelzing van je vader.  

Ik was misschien wel een uur bezig met het interpreteren van 
die brief, zin voor zin en woord voor woord. Hij leek uiteindelijk 
te zeggen dat mijn vader – uit overwegingen die ik rustig aan 
hem kon overlaten – een zeker voorbehoud had tegen het schrij-
ven en ontvangen van brieven en dat ik me beter kon beperken 
tot het sturen van pakketten. Ik wilde hem er meteen weer een 
sturen, maar stelde dat uit tot later, omdat de voorschriften voor 
concentratiekampgevangenen maar twee pakketten per maand 
toestonden. Toen viel me op dat mijn vader zijn brief nog aan het 
oude adres gericht had. Daaruit maakte ik op dat hij mijn pakket 
niet in de postverpakking (met het adres van de afzender) gekre-
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gen had, en ik schreef hem na enig overleg nu toch een paar re-
gels, op een briefkaart, niets meer dan een ontvangstbevestiging 
van zijn brief en de adreswijziging. Ik kreeg geen antwoord, ook 
niet op mijn volgende pakket. Of mijn briefkaart verloren was 
gegaan of het pakket of allebei – of mijn vader misschien ook zijn 
volgende brief nog aan ons oude adres gericht had, vanwaar hij 
niet meer naar mij doorgestuurd was – daar ben ik nooit achter 
gekomen. Want toen het belangrijk voor me geweest zou zijn, 
was het niet langer raadzaam om het te proberen; Ik moest me 
toen al tevreden stellen met de verklaringen die ik onder de ge-
geven omstandigheden kreeg.  

Maar aanvankelijk, in december, zag ik geen aanleiding om 
kleinzielig en bang te zijn. Eerder integendeel. Eerder vol hoop 
en vertrouwen versterkte ik de inspanningen die ik al sinds het 
eerste bericht uit Dachau begonnen was en die vooral gericht 
waren op contact met Franz Macholdt.  

Dat mijn vroegere voorganger in het alfabet nu een invloedrij-
ke positie in de nazipartij had, wist ik. Waar ik hem kon vinden, 
wist ik niet. Het briefje uit de Sofiensaal gaf er geen uitsluitsel 
over, het bevatte verschillende voor mij onbegrijpelijke afkortin-
gen en cijfers, twee stempels, een onleesbare handtekening en de 
woorden Aangehouden en gefouilleerd op 10 november 1938. Wegens 
ziekte ontslagen. Pas na lang onderzoek onder partijleden – er 
was, vooral in de nachtelijke districten, een heel geschikt soort 
zogenaamde “knoopsgatnazi’s” – was ik erachter waar Macholdt 
werkte en zocht hem meteen op. Wat ik tegen hem wilde zeggen 
wist ik niet precies en ik dacht helemaal niet aan het risico dat ik 
wel degelijk nam. In het ergste geval kwam ik hem gewoon be-
danken voor zijn interventie in de Sofiensaal en in het gunstigste 
geval vroeg ik of hij moeite voor mijn vader wilde doen.  

Ondertussen bleken zelfs die rudimentaire overwegingen 
overbodig. Macholdt wilde me niet ontvangen. Hij was op kan-
toor, dat bleek heel ondubbelzinnig uit de inontvangstneming 
van mijn aanmelding en even ondubbelzinnig kreeg ik vervol-
gens te horen dat hij niet te spreken was. De tweede keer ging 
het niet beter en de derde keer zelfs slechter: de ambtenaar gaf 
mijn aanmelding helemaal niet door, maar gaf me de raad, onge-
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twijfeld in opdracht van Macholdt, me hier nooit meer te verto-
nen, Heil Hitler.  

Ik moest het dus anders proberen. Met een verbeten argeloos-
heid, die ik overigens als systematiek beschouwde, ging ik aan 
het werk. Ik vroeg ieder van mijn arische kennissen – nee, zelfs 
iedere Ariër waarmee nog te praten was – of hij een of ander con-
tact met de een of andere partij-instantie had en of hij mij op de 
een of andere manier kon helpen. De meesten of in ieder geval 
verbazingwekkend velen kwamen me heel vriendelijk en welwil-
lend tegemoet. Ze waren bereid om inlichtingen in te winnen 
over de gezondheidstoestand van mijn vader, over het soort 
werk dat hij deed en de manier waarop hij behandeld werd; er 
werd zelfs gezegd dat ik hem af en toe een speciaal voedselpak-
ket mocht sturen en ze zouden erop toezien dat hij het ook kreeg. 
Maar als ik dan met de bijbehorende woorden van dank de eer-
ste toespeling maakte dat het me niet om de een of andere gunst 
ging, maar om zijn vrijlating, werd al dat almachtige gedrag ge-
reduceerd tot een schouderophalen en daarmee kwam ik er nog 
goed van af; er waren ook scherpere en gevaarlijkere vormen van 
afwijzing.  

In totaal gingen maar drie van de mensen die ik consulteerde 
op mijn eigenlijke verzoek in. De eerste deed dat op zo’n koele, 
zakelijke manier, dat ik de juiste man al gevonden dacht te heb-
ben (misschien was hij dat ook en was ik alleen niet de juiste 
man voor hem.) Hij stelde de gebruikelijke vragen naar datum, 
omstandigheden en reden van arrestatie, ging na of ze mijn va-
der echt maar in toevallige samenhang met die razzia naar Da-
chau gebracht hadden en bestempelde de zaak wat dat betreft als 
“normaal”. Er was wel iets aan te doen, zei hij, het was eigenlijk 
alleen een kwestie van geld – en hij noemde een geweldig hoog 
bedrag. Toen ik na wat heen-en-weergepraat bekende dat ik zo-
veel geld niet had en nooit bij elkaar kon krijgen, veranderde zijn 
nuchtere interesse in precies evenveel desinteresse; dan was er 
jammer genoeg niets aan te doen, zei hij.  

Een ander begrootte het benodigde bedrag veel lager, vroeg 
direct een aanbetaling en kreeg die ook. Bij onze derde ontmoe-
ting vroeg hij nóg een bedrag, dreigde met onmiddellijke arresta-
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tie, als ik dat niet gaf, nam ten slotte het geld aan dat ik toevallig 
bij me had en vertoonde zich niet meer.  

Het derde geval, dat de meeste kans van slagen leek te heb-
ben, was een vroegere stamgast van de F.-bar, een dikke, gemoe-
delijke graanhandelaar, die Vollmichel heette. Ik had het vorig 
jaar iedere nacht klokslag twee een destijds populaire smartlap 
voor hem moeten spelen (waarschijnlijk dacht hij bij de weemoe-
dige klanken aan een mislukt liefdesavontuur) en sindsdien had 
ik hem niet meer gezien. Op een decembermorgen verscheen hij 
nu in Café P., op een voor mij laat en voor hem waarschijnlijk 
vroeg uur. Hij herkende me, maar liet zijn impulsieve groet met-
een overgaan in een verlegen krabben over zijn wang; daarna be-
dacht hij zich en wenkte me bij zich. Fluisterend en nerveus om 
zich heen kijkend vroeg hij hoe het met me ging en toen ik over 
mijn vader begon, toonde hij zich zo warm en serieus betrokken 
als ik hem nog nooit had meegemaakt. Hij bood uit zichzelf hulp 
aan, informeerde naar alle mogelijke details en gegevens en bij-
zonder indringend naar het onbesproken politieke gedrag van 
mijn vader – voor politiek verdachte personen kon hij niets doen, 
benadrukte hij telkens weer, waarna hij zich meteen verontschul-
digde, dat dit “niet persoonlijk” bedoeld was. Ik verzekerde hem 
keer op keer dat ik zijn voorzichtigheid begreep, maar dat mijn 
vader zich echt nergens schuldig aan had gemaakt en zich zijn 
leven lang nooit met politiek beziggehouden had, maar altijd al-
leen maar met zijn beroep als arts. Vollmichel leek uiteindelijk 
tevreden, maakte een paar aantekeningen, noteerde mijn adres 
en beloofde heel gauw iets van zich te laten horen. Dat deed hij 
ook; we kwamen nog een keer bij elkaar in Café P. en Vollmichel 
bracht verslag uit van een veelbelovend begin: het was hem ge-
lukt een arische arts, die nu een hoge partijfunctie had en goede 
herinneringen aan mijn vader, voor de zaak te interesseren, en hij 
zou binnenkort meer kunnen vertellen. Ook dat gebeurde, en 
Vollmichels tweede verslag klonk nog gunstiger: die arts had al 
overleg gepleegd met de kampleiding van Dachau en verwachtte 
binnenkort de uitslag. Ja, liet Vollmichel doorschemeren, het was 
niet eens uitgesloten dat er binnenkort bij me aangebeld werd en 
dat mijn vader voor me stond. Dat zei Vollmichel inderdaad.  
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De zaak raakte daarna in een verder niet zo verrassend stadi-
um van stagnatie: bij onze volgende ontmoeting had Vollmichel 
me behalve een paar woorden van troost en hoop niets te bieden 
en toen ik hem kort daarop belde, gaf hij een beetje wrevelig te 
kennen dat zowel hijzelf als de bevriende arts en de kampcom-
mandant van Dachau nog andere dingen te doen hadden. Ik 
bond geschrokken in, vroeg of hij in ‘s hemelsnaam niet boos 
wilde zijn en geen einde aan de vriendschap wilde maken; ik zou 
van nu af aan wachten, geduldig wachten tot hij weer iets te ver-
tellen had. Na een dag of tien hield ik het niet meer uit. Mis-
schien was Vollmichel mijn adres kwijt en omdat ik in mijn 
woonkeuken telefonisch niet bereikbaar was, belde ik hem nog 
een keer. Hij gaf me dezelfde informatie als eerst en deze keer 
met zoveel onverholen ergernis, dat ik de indruk kreeg dat er 
geen gesprek meer zou volgen. Maar al twee dagen later belde 
Vollmichel rond het gebruikelijke morgenuur naar Café P. (waar 
ik omwille van hem nu telkens veel langer bleef zitten): hij was 
bij toeval die partij-arts tegengekomen, er was ook al bericht uit 
Dachau, maar de dokter had nog niet goed over de inhoud na 
kunnen denken en zou pas vanmiddag uitsluitsel geven; ik 
moest dus om vijf uur bij hem op kantoor langskomen.  

Het was negen uur ’s morgens, toen Vollmichel me dat vertel-
de. Er lag acht uur tussen. En het was, toen ik om vijf uur bij 
Vollmichel verscheen, alleen nog een boze droom. Kil en zelfs 
vijandig ontving Vollmichel me: hij had al overwogen om me 
door zijn secretaresse te laten afpoeieren, maar wilde me toch 
persoonlijk meedelen dat hij niet meer lastiggevallen wilde wor-
den, dat het hem speet dat hij me ooit zijn vertrouwen geschon-
ken had, om nog maar te zwijgen over zijn hulpvaardigheid, en 
dat alleen een jood zo gewetenloos en leugenachtig kon zijn. 
Toen ik mijn verbluftheid niet meteen de baas was, werd hij 
steeds woedender en luider: ik kon mijn onschuldige masker be-
ter laten vallen, riep hij dreigend, want ik wist in werkelijkheid 
toch best dat mijn vader niet zonder reden in Dachau terechtge-
komen was, maar wegens zijn politieke activiteit tijdens het 
Schussnigg-regime, wegens staatsvijandige uitingen en wegens 
verscheidene misdrijven in zijn beroep – ‘waarschijnlijk abortus-
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sen, daar waren joodse doktoren bijzonder goed in,’ besloot 
Vollmichel. Daarna prees hij me nog gelukkig, dat hij me voor 
die schaamteloze misleiding niet liet arresteren, daar was hij veel 
te goedaardig voor, en daarmee wees hij me de deur.  

Ik ben er nooit achter gekomen wat er eigenlijk gebeurd was. 
Misschien wilde Vollmichel op die manier van een lastige ver-
plichting af zijn, of de vreselijke informatie over mijn vader be-
rustte op een persoonsverwisseling in Dachau; gezien de be-
kendheid van de naam Maier kon zoiets gemakkelijk gebeuren. 
De hele episode was overigens van een voorbeeldige perfectie. 
Ze bevatte alle denkbare gradaties van hoop en teleurstelling en 
wanhoop – kortom: alles waarmee ik die maanden bijna zonder 
onderbreking te maken kreeg.  

Zeker, ik kreeg ook nog met heel wat anders te maken. Maar 
dat was niets ongewoons. Dat was voor een jood onder de nazi-
heerschappij welhaast normaal. Maar wat me bij mijn inspan-
ningen voor mijn vader overkwam, was niet normaal. Of mis-
schien was het dat wel en waren mijn inspanningen niet nor-
maal. Of mijn reacties. Ik weet het niet. Ik weet alleen dat ik de 
razernij soms even nabij was als de melancholie en dat ik me 
toch telkens weer vermande, dat ik toch nooit uit het oog verloor 
waar het om ging. Overigens werden mijn pogingen iedere keer 
werktuiglijker en minder betrokken. Misschien had ik ze anders 
niet kunnen doen, misschien was het juist die afstomping in mijn 
activiteit die me op de been hield. Kort voor Kerstmis probeerde 
ik Macholdt zelfs nog een keer te bereiken. Dat lukte niet. Ik 
raakte op weg naar wel huis verzeild in een SA-patrouille en ver-
loor bij die gelegenheid behalve een paar tanden ook mijn ont-
slagbrief uit de Sofiensaal.  

Begin januari was er van mijn kapitaal niets meer over. Nu 
kon ik niemand meer omkopen. Nu kon ik alleen nog vragen, 
luisteren, vertellen en smeken. Maar dat hielp niet en er veran-
derde niets.  
 
Het was misschien nog veel langer zo doorgegaan, zonder dat ik 
merkte dat het zo niet door kon gaan. Maar op een nacht ver-
scheen Stascha toen weer in Café P. en na de lange onderbreking 



 106 

leek haar binnenkomst een reprise van onze eerste ontmoeting in 
de herfst: weer klaarde haar gezicht op, toen ze me zag, weer 
kwam ze opgewonden op me afgerend en weer had ze iets over 
arrestatie en concentratiekamp gehoord. Deze keer kon ik ten-
minste bevestigen dat ik gearresteerd was, overigens maar tijde-
lijk, voegde ik eraan toe, en het was lang niet het ergste wat ik in-
tussen meegemaakt had. Stascha werd bleek, ze stond erop dat 
ik alles precies vertelde, luisterde zwijgend en gespannen en 
zweeg naderhand lang. Toen, met een plotselinge ruk, keek ze 
me aan: ‘Maar wat doe jíj dan nog in Wenen?’  

Het klonk of ze me daarnet pas bij toeval gezien had en ver-
baasd stond dat ik de grens niet over was. En ze begreep mijn 
vragende handbeweging direct: ‘Ja, ja, ik weet het. Ik heb alles 
gehoord. Maar je kunt je vader sowieso niet meer helpen, en –‘  

‘Hoe bedoel je – sowieso?’ Onbeheerst viel ik haar in de rede; 
sinds die SA’er me onderweg naar de Sofiensaal gezegd had dat 
ik “sowieso” geen uitkering meer nodig had, wilde ik dat fatale 
woord niet meer in verband met mijn vader horen.  

Weer begreep Stascha het: ‘Ik bedoelde het heel anders, Otto,’ 
zei ze zacht. ‘Als je in het buitenland bent, kun je je vrij bewegen 
en veel meer voor je vader doen. Hier moet je immers voortdu-
rend oppassen dat je zelf niet gepakt wordt. Heeft dat nog nie-
mand tegen je gezegd?’  

Nee, dat had nog niemand tegen me gezegd. En terwijl Sta-
scha het daar zo rustig en vanzelfsprekend zei, begreep ik hele-
maal niet dat ik het zelf niet allang bedacht had. Had ik juist het 
meest voor de hand liggende over het hoofd gezien? Een licht 
wantrouwen tegenover Stascha’s overtuigingskracht overviel 
me.  

‘Mij pakken ze toch niet,’ zei ik onzeker en zonder het zelf 
echt te geloven.  

‘Ik ken er aardig wat die precies hetzelfde zeiden.’ Stascha 
noemde de namen van een paar zorgelozen die nu in een kamp 
zaten. Ze noemde anderen, die tenminste na 10 november ge-
emigreerd waren of op het punt stonden dat te doen. Geduldig 
en vasthoudend praatte ze op me in, alsof ze een volslagen idioot 
voor zich had op wie je alleen vat kreeg met de primitiefste ar-
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gumenten. ‘Het is toch allemaal volkomen duidelijk, Otto? Je 
bent gek dat je hier blijft. Je moet weg. En als ik je daarbij kan 
helpen, moet je het zeggen. Zonder dat het meteen in het oog 
loopt, hoor je? Ik doe het om te zorgen dat je weggaat. Niet dat je 
hier blijft.’  

‘Wil je echt van me af, Stascha?’ Het was een slappe aflei-
dingsmanoeuvre en ik schoot er weinig mee op.  

‘Jou ben ik kwijtgeraakt als een verkoudheid,’ zei Stascha met 
een korte, uitdagende knik. ‘Idioot. Kunnen we geen verstandig 
gesprek meer voeren?’  

Vreemd genoeg kwam ik meer in verzet, naarmate Stascha’s 
argumenten sterker en onweerlegbaarder werden. Vreemd ge-
noeg werd ik nu weer herinnerd aan onze ontmoetingen in de 
herfst, aan Stascha’s voorstel toen en aan mijn voldane gevoel, 
toen ik het afgewezen had.  

‘Dat is wel waar, Stascha,’ zei ik. ‘Jij bent natuurlijk veel ver-
standiger dan ik. Maar dat het voor een jood beter is niet onder 
de nazi’s te leven, weet ik zonder jou ook wel. Dat wist ik zelfs al 
vóór 10 november.’  

‘Waarom ben je dan tot 10 november hier gebleven? Als je het 
alles zo goed weet?’  

‘Waarschijnlijk omdat het me niet kon schelen. En het kan me 
nog steeds niet schelen. Maar nu heeft het tenminste zin.’  

Stascha’s onbarmhartige tastzin leek vandaag bijzonder wak-
ker en actief: ‘Zin? Wat voor zin? Aha, ik snap het: je bent al zo 
murw, dat je niks meer voor jezelf kunt doen – en nu is je uit-
vlucht dat je iets voor je vader wilt doen.’ Plotseling pakte ze 
mijn hand. ‘Nee, Otto – neem me niet kwalijk,’ zei ze snel. ‘Ik 
wou je alleen maar laten zien hoe dom je bent om niet weg te 
gaan. Wees alsjeblieft niet boos.’  

Ik moest glimlachen, toen ik haar geschrokken blik zag. Ze 
had niet zo hoeven schrikken. Zo verkeerd was het toch niet wat 
ze gezegd had.  

‘Laten we er maar over zwijgen, Stascha. Misschien heb jíj ge-
lijk en zou ik vanuit het buitenland meer voor mijn vader kun-
nen doen. Misschien heb ík gelijk en is het beter als ik hier blijf. 
De tijd zal het leren.’  
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Stascha keek me lang aan met haar hoofd schuin en met ge-
zichtsuitdrukkingen waar ik geen wijs uit kon worden. Ze had 
het volgende moment net zo goed mijn handen kunnen kussen 
als me in mijn gezicht kunnen spuwen. Ze kon me net zo goed 
een martelaar vinden als een infame bedrieger.  

‘Wou je wat zeggen, Stascha? Ga je gang.’  
Stascha’s gezicht ontspande zich, ze glimlachte, ze begon over 

andere dingen en we namen heel vreedzaam afscheid. Ik zag 
haar pas weken later terug.  

Maar het gesprek bleef hangen en zeker die “uitvlucht” waar-
van ze me verdacht raakte ik niet kwijt. Ik begon serieus en gron-
dig na te gaan of mijn motieven verdedigbaar waren, ik vroeg 
me af wat mijn verblijf in Wenen en mijn inspanningen voor mijn 
vader betekenden, hardnekkig vroeg ik me dat steeds weer af – 
tot ik uiteindelijk bij de vraag kwam die ik me later nog zo vaak 
gesteld heb: hoever ik zou gaan om te zorgen dat mijn vader be-
vrijd werd. En mijn antwoord was dat ik nergens, maar dan ook 
nergens voor terug zou schrikken. Overigens bleven zowel de 
vraag als het antwoord binnen het voorstelbare, op het terrein 
van de risico’s en gevaren waaraan je als jood door de nazi’s 
blootgesteld werd – en die ik omwille van mezelf niet uit de weg 
wilde gaan. Ik wilde er omwille van mijn vader aan blootgesteld 
blijven. Dat was alles. Het was niet veel. Het was hopeloos wei-
nig. Het was momenteel misschien niets. Maar het leek me toch 
iets meer dan zomaar een uitvlucht.  

De praktische vraag waarmee Stascha eigenlijk de stoot tot al-
les gegeven had – de vraag of ik naar het buitenland zou gaan of 
niet – werd niet lang daarna opeens reëel.  

Het plan was afkomstig van Fedja Krasnoff, dezelfde Fedja 
Krasnoff die nog twee jaar eerder met zijn band een engagement 
in Londen gekregen had, Fedja Krasnoff and His Melody Syncopa-
tors, een van de bestbetaalde bandleiders en violisten in de wijde 
omtrek (niet helemaal terecht, vond ik – maar hij verkocht zich-
zelf goed en zijn zwarte haren en zijn donkere, nu eens vurige en 
dan weer dromerige ogen kwamen de charme van zijn streek erg 
van pas.)  
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Niemand van ons had meer te lijden onder de Nieuwe Tijd 
dan Fedja en na 10 november was zijn leed regelrecht manisch 
geworden. Je kon geen gesprek met hem beginnen zonder dat hij 
meteen de krankzinnigste vlucht- en toekomstplannen lanceerde 
– om ze een paar minuten later wild snikkend zelf onuitvoerbaar 
te noemen, niet omdat hij de krankzinnigheid ervan inzag, maar 
omdat hij als statenloze Russische emigrant nu geen reisdocu-
menten meer kreeg. We waren allang gewend aan zijn uitbar-
stingen van wanhoop en voelden steeds minder medeleven. Ook 
toen hij op een nacht met gutturaal enthousiasme een nieuwe 
“mogglijkheid” ten beste begon te geven, luisterde er niemand, 
en toen hij daarop in tranen uitbarstte, beschouwden we dat als 
de gebruikelijke inleiding tot een lange periode van neerslachtig 
zwijgen. Intussen begon Fedja telkens opnieuw te praten en te 
snikken, trok de mensen die zich wrevelig afkeerden aan hun 
mouw en smeekte zo lang om aandacht, dat Willy Ebenstein, de 
voormalige saxofonist van de Syncopators, zuchtend opstond en 
met Fedja in een verre loge ging zitten.  

Toen ze na een kwartier bij onze tafel terugkwamen, was het 
Willy die de aandacht vroeg en meteen ook kreeg. Fedja zat er 
met een vurige blik bij, knikte heftig en ratelde er af en toe met 
iets keligs tussendoor.  

Willy Ebensteins verslag was kort, helder en aanlokkelijk: bij 
een nachtclub in een grote Hongaarse provinciestad had de per 1 
februari geëngageerde band plotseling afgezegd, de werkver-
gunningen voor zes buitenlandse musici waren al verleend en de 
joodse eigenaar van de club wilde die werkvergunningen nu aan 
zes vluchtelingen ten goede laten komen. Voor inreisvisa kon hij 
overigens niet zorgen, omdat daarvoor een nieuwe aanvraag no-
dig was, en dat bracht het hele plan in gevaar. Maar als de zes 
mensen eenmaal ter plaatse waren, verplichtte hij zich om voor 
hen in te staan en hen met behulp van de werkvergunningen de 
eerste maanden door te helpen; de rest kwam dan wel in orde. 
Zo lagen de zaken en hem leek het een heel goed idee, besloot 
Willy Ebenstein; hij richtte zich daarbij behalve tot mij ook nog 
tot Peter Beck (slagwerk en banjo); de anderen aan tafel waren 
geen joden.  
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‘Waar zit het addertje onder het gras?’ vroeg Peter Beck.  
Fedja wilde losbarsten, maar Willy vroeg hem rustig te blijven 

en glimlachte zelfs: dat had hij ook al gevraagd, want natuurlijk 
klonk het allemaal veel te mooi om waar te zijn. Geruststellend 
genoeg zat er ook echt een addertje onder het gras. Nog gerust-
stellender: Fedja’s impresario had daar helemaal geen geheim 
van gemaakt. Het ging er namelijk om dat die barbezitter uit 
Szeged in Wenen een groot bedrag in buitenlandse valuta bezat, 
dat hij bij die gelegenheid graag naar Hongarije zou laten over-
hevelen; dat er ook voor de impresario iets af ging, sprak natuur-
lijk vanzelf. En omdat wij in ieder geval illegaal de grens over 
moesten –  

‘Ik niet,’ interrumpeerde Peter Beck hem. ‘Ik heb mijn pas.’  
Willy keek eerst hem aan, daarna Fedja en daarna hem weer – 

en toen kreeg Peter al een kleur en boog zijn hoofd. ‘Neem me 
niet kwalijk,’ zei hij. ‘Ik weet helemaal niet of ik wel een visum 
krijg.’  

‘Dat is het,’ knikte Willy. ‘Je zou er vermoedelijk geen krijgen. 
Net zo min als ik of iemand anders van ons. We moeten dus ille-
gaal de grens over en dan speelt het echt geen rol of ieder ook 
nog wat valuta bij zich heeft. Hoe we het doen kan de impresario 
niet schelen. De hoofdzaak is dat het lukt.’  

‘Waarom doet hij het zelf niet?’ mopperde Peter.  
‘Om de eenvoudige reden dat hij het niet nodig heeft. Boven-

dien denkt hij, niet ten onrechte, dat er nog andere manieren zijn 
om geld de grens over te krijgen. Hij is niet op ons aangewezen. 
Wij wel op hem.’  

‘Mag ik me ermee bemoeien?’ René, de danser, keek veront-
schuldigend om zich heen. ‘Je moet niet boos worden, Willy. 
Maar illegaal de grens overgaan – dat kunnen jullie toch ook 
zonder die vent? Daarbij zijn jullie toch niet op hem aangewe-
zen?’  

‘Klopt,’ zei Peter.  
‘Klopt,’ herhaalde Willy geduldig. ‘Hij heeft wel zijn mensen 

bij de grens en hij zal zorgen dat we veilig aan de andere kant 
komen – zeker als we het geld bij ons hebben – maar je hebt wel 
gelijk, René: daar hebben we hem nou net niet voor nodig. Ille-
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gaal de grens overgaan – dat is niet zo’n groot probleem, niet-
waar? En nu vraag ik jou, waarom we hier dan nog allemaal zit-
ten? Wacht, ik zal het je vertellen. Omdat we de weg niet kennen 
– omdat we bang zijn – omdat we niet weten wat er daar met ons 
gebeurt – omdat we niet weten waar we van moeten leven. Waar 
of niet?’  

‘Ja,’ knikte René bijna gegeneerd. ‘Niet boos zijn, Willy.’  
’Absoluut niet. We moeten heel goed over zoiets nadenken. 

Die man in Szeged is natuurlijk geen weldoener. Hij wil voor de 
kans die hij ons geeft ook iets terugkrijgen. Tenslotte neemt hij 
ook een zeker risico. Maar ik vind niet dat hij te veel vraagt. En 
aan de andere kant doet hij ons een voorstel dat iemand anders 
ons niet zo gauw zal doen. Aan de andere kant zegt hij: ik help 
jullie de grens over – daar heb ik mijn mensen voor – en niet al-
leen overkomt jullie niets als jullie daar zijn, maar jullie hebben 
meteen een engagement, zelfs met een heel behoorlijk honorari-
um!’  

‘Kunnen jullie mij niet meenemen?’ vroeg Carlo, een collega 
van René, met een doodernstig gezicht. Iedereen lachte, zelfs 
Fedja, die tot nu toe bij iedere tegenwerping pijnlijk had zitten 
jammeren.  

‘Wat vind jij ervan, Otto?’ Willy Ebenstein knikte vol verwach-
ting naar mij.  

‘Niet slecht,’ zei ik. ‘Kunnen we doen.’  
Ik geloof niet dat ik dat achteraf bedacht heb; ik had echt het 

gevoel alsof mij alleen om raad gevraagd werd en niet of ik mee-
deed. Ik had het gevoel of dat hele gedoe me niets aanging, om-
dat het niets te maken had met datgene waarop mijn gedachten 
geconcentreerd waren. Ik had in ieder geval niet het gevoel of 
daar ook mijn lot op het spel stond.  

Willy leek tevreden met mijn antwoord en vanaf dat moment 
probeerde ik alleen nog niet in verdere discussies verwikkeld te 
raken. Want Peter Beck had al weer iets te vitten gevonden: 
‘Maar de koning van het nachtleven in Szeged wil toch een hele 
band? Zes man?’  

‘Ik breng zes!’ juichte Fedja. ‘Ik breng twelf! Ik breng hele fiel-
harmonjie!’  
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‘We hebben er maar twee nodig,’ suste Willy. ‘En ik ben bang 
dat we die niet zo makkelijk vinden.’  

Zijn vrees was terecht. Want wilde de band echt levenskrach-
tig zijn, dan moest er nog een heel goede trompettist bij en een 
heel goede trombonist, waarbij de trompettist ook goed moest 
zijn op tweede saxofoon en de trombonist ook op trompet – en 
zulke mensen vond je in die combinatie en op dat niveau niet 
vaak. In Café P. waren er die hele nacht geen twee te vinden. Er 
was er maar één en die had, toen we naar huis gingen, nog 
steeds niet kunnen besluiten. Dat ík al besloten had, stond voor 
de anderen blijkbaar vast.  

Ik besloot het voorlopig zo te laten. Er zouden dagen voorbij-
gaan voor de band compleet was, nog meer dagen voor met de 
impresario alles geregeld was en nog meer voor de details van 
het oversteken van de grens en de valutasmokkel besproken wa-
ren. Die dagen kon er nog van alles gebeuren. En ik liet het erbij.  

Maar ik kón het er niet bij laten. Wat betekende het als er nog 
van alles kon gebeuren? Er was immers maar één gebeurtenis die 
voor mij een ommekeer betekend had: dat mijn vader plotseling 
uit Dachau vrijgelaten werd. Dacht ik serieus dat dat mogelijk 
was?  

Ik had dat rustig kunnen denken. Het was niet dwazer dan al-
le andere hoop die ik altijd nog had, dan alle andere mogelijkhe-
den waar ik altijd nog aan geloofde. Het was niet dwazer dan al-
les wat me in Wenen hield. Misschien was het zelfs minder 
dwaas. Er waren al mensen plotseling vrijgelaten. Ja, ik had zelfs 
het idee dat er bij een man van zestig, van politiek onbesproken 
gedrag en met een oorlogsverwonding zelfs wel kans op was.  

Natuurlijk bleef het daar ook niet bij – omdat het een conclusie 
was die op menselijke veronderstellingen berustte. Was ik nu al 
zover dat ik de nazi’s menselijke emoties toeschreef? Nee, dat 
niet. Dat zeker niet. Maar je kon bij hen wel uitgaan van een ge-
brek aan logica. Daar waren voorbeelden van. Er gebeurden tel-
kens weer onzinnige dingen, die alleen maar te verklaren waren 
doordat het hele, geweldig georganiseerde apparaat ergens een 
paar seconden stilgevallen was, stilgevallen en meteen weer 
doorgegaan, en dat stilvallen was niet opgemerkt. Op die manier 
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had bijvoorbeeld de werkeloze joodse musicus Otto Maier nog 
maandenlang een werkeloosheidsuitkering van de nazi’s ont-
vangen.  

En als mijn vermoedens over de mislukte poging van Vollmi-
chel maar een beetje juist waren, als het kon gebeuren dat mijn 
vader in zijn nadeel met een andere Maier verwisseld was, dan 
kon zo’n verwisseling ook een keer in zijn voordeel uitvallen (als 
er in zijn voordeel al een verwisseling nodig was.) Nee, ik had 
niet het recht om de mogelijkheid van zijn plotselinge vrijlating 
volkomen uit te sluiten.  

Maar waar stuurde ik dan op aan? Dat betekende toch dat er 
voor mij echt niets meer te doen was, helemaal niets? En toen 
moest ik ook weer aan Stascha denken, Stascha met dat duivelse 
argument van de grotere bewegingsvrijheid in het buitenland. 
Dat ik vanuit het buitenland meer kon doen voor de vrijlating 
van mijn vader, vroeg ik nog steeds af. Maar dat ik hem in het 
geval van zijn vrijlating gemakkelijker naar het buitenland kreeg, 
als ik daar zelf al was, dat stond toch wel vast.  

Er was maar één ding dat vaststond. Het stond vast dat ik na-
dacht over de vraag wat ik zou doen, als ik in het buitenland was 
en mijn vader werd vrijgelaten. Maar ik wás niet in het buiten-
land en mijn vader was niet vrijgelaten. Dus?  

Zo verging het me ongeveer in die dagen en ik herinner me al-
les. Ook om me heen was het een chaos. Doordat ik eerst nog aan 
de voorbereidingen voor Szeged mee moest doen en dus veel 
buitenshuis was, werd ik meteen twee keer door een SA-pa-
trouille aangehouden en door de ene, die uit dronkaards be-
stond, na korte tijd vrijgelaten, maar door de nuchtere daarente-
gen afgeranseld. Mijn hospita, een arme, oude jodin, kreeg een 
galsteenaanval en vulde de kleine woning een hele dag lang met 
onophoudelijk, zwak gejammer – tot ik haar dochter op kon spo-
ren, die haar toen eindelijk onder haar hoede nam. En doordat 
het ook met de voorbereidingen voor Szeged niet goed ging, 
raakte ik in de dubbel en driedubbel zenuwslopende situatie dat 
ik me druk moest maken over dingen waar ik me eigenlijk hele-
maal niet druk over maakte, maar wat ik absoluut niet mocht la-
ten merken. Het vinden van de twee blazers stuitte op nog grote-
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re problemen dan verwacht; er moesten niet alleen voorzorgs-
maatregelen genomen worden, en die hadden niet alleen lelijke 
bijwerkingen, maar plotseling stelde de een, die al toegezegd 
had, onmogelijke eisen; de ander, die eerst een gat in de lucht ge-
sprongen had, trok zich de volgende dag net zo doodsbang weer 
terug; de derde nam aanstoot aan het gedoe met de valuta; en 
met de vierde zou alles in orde zijn, alleen kon hij geen blaasin-
strument spelen. Dat ging zo door tot op een nacht de impresario 
kwam zeggen dat het nu te gek werd – de joden zaten maar te 
jammeren en als je ze dan een kans gaf, was er niet eens een 
bandje van zes man. Peter Beck bood stelde daarop zes hartaan-
vallen in het vooruitzicht, Fedja moest huilen en als Willy Eben-
stein het hoofd niet koel gehouden had, was het hele plan die 
nacht mislukt. Ik had een hevige opwelling om dat te verhaasten, 
maar onderdrukte die en was de volgende dag heel blij dat ik de 
pianist gevonden had die me in geval van nood zou vervangen. 
Hij heette Paul Weiner en was echt wat je noemt een brave kerel, 
betrouwbaar, een beetje dom en tot alles bereid, ook tot zwijgen 
als het graf. Willy Ebenstein en Peter Beck kenden hem, wist ik, 
en op zijn bepaald niet geweldige capaciteiten zou de zaak niet 
stuklopen.  

Alles zou, naar het zich liet aanzien, helemaal niet stuklopen. 
Nog vierentwintig uur later waren eindelijk de nodige blazers 
gevonden en die hadden toegezegd.  

Die nacht kwamen behalve Waniek, de impresario, ook de he-
ren Levkovitsch en Podoler aan onze tafel zitten om de valuta-
kwestie te bespreken. Waniek wilde dat deel van de onderne-
ming – dat ingewikkelde en gevaarlijker maatregelen vereiste 
dan we ons hadden kunnen voorstellen – oorspronkelijk aan zijn 
“eigen” man toevertrouwen, maar moest vaststellen dat zijn ei-
gen man toch al nauwe (en ondergeschikte) zakelijke relaties had 
met de heren Levkovitsch en Podoler, van wie de notoire vak-
kennis ook verder nog vaak tot zijn recht kwam; bovendien had-
den ze het voordeel dat ze vaste gasten van Café P. waren. Alles 
leek in orde te komen.  

Ik zat erbij en keek ernaar, ik zat erbij en zei niet meer dan no-
dig, ik zat erbij als een kandidaat die zich vrijwillig onderwierp 
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aan een examen waarvoor hij al geslaagd was. Ik had definitief 
besloten er op het juiste moment uit te stappen. Er kon me niets 
meer gebeuren.  

Met die zekerheid ging ik vroeg in de morgen naar huis, de 
dag tegemoet waarop het toen gebeurde.  
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[9] 
 
Het was 20 januari, ’s middags om vijf uur. Ik was net klaar met 
mijn gebruikelijke combinatiemaaltijd: ontbijt en avondeten in 
één, en had de kachel van mijn woonkeuken nog eens opge-
pookt. Buiten was het die dag bijzonder koud.  
 Toen er de eerste keer gebeld werd, wilde ik helemaal niet 
opendoen. Alleen al de gedachte aan de koude voorkamer liet 
me huiveren. Pas na de derde keer bedacht ik dat er behalve ik-
zelf niemand in huis was. Ik schoot mijn jas over mijn pyjama 
aan en ging naar de deur: ‘Wie is daar?’  
 ‘Wilt u opendoen?’ zei een gezapige mannenstem op de toon 
van een vriendelijk maar dringend advies. Ik deed open.  
 Een man wiens gezette en gedrongen verschijning heel goed 
bij zijn stem paste, stapte langs me de voorkamer in en knipper-
de tegen het zwakke licht: in het trappenhuis was het donker. Ik 
bleef bij de open deur staan. Ik voelde de koude, muffe tocht aan 
mijn benen.  
 ‘Wat wilt u?’  
 ‘Wilt u de deur dichtdoen?’ zei de man op dezelfde toon als 
eerst. ‘Meneer Maier?’  
 ‘Ja.’ Ik had de deur dichtgedaan, maar bleef staan waar ik 
stond. ‘Wat wilt u?’  
 ‘Gestapo.’ Hij haalde een penning tevoorschijn en liet die weer 
in zijn vestzakje verdwijnen.  
 Ik wist het wel. Natuurlijk wist ik het wel. Wie op zo’n manier 
binnenkwam, hoefde je echt niet te vragen wat hij wilde.  
 ‘Daar hoeft u niet van te schrikken, meneer Maier.’  
 Ik wist niets beters te bedenken dan argeloos doen, zo lang 
mogelijk, nietszeggend en stompzinnig: ‘Waarom zou ik schrik-
ken? Ik heb een zuiver geweten.’  
 ‘Natuurlijk. Dat zeg ik toch. Mag ik niet verder komen?’  
 Ik maakte een slappe handbeweging naar de woonkeuken.  
 ‘Goed.’ Met een tevreden knik kwam hij in beweging en bij de 
keukendeur draaide hij zich om: ‘Overigens – Mijn naam is 
Köck.’  
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 ‘Maier.’ Ik vond mezelf volslagen idioot. Wat had dit allemaal 
te betekenen? Wilde die Köck mij uiteindelijk helemaal niet ar-
resteren? Of dacht hij dat met bijzonder zelfvoldane hoon te 
doen? Ik had moeite om op de been te blijven. Tegen de gesloten 
keukendeur geleund, uit vervaagde nevels, zag ik Köck zijn 
handschoenen uittrekken en boven de fornuisplaat in zijn han-
den wrijven.  
 ‘Lekker warm is het hier binnen.’ Hij snoof behaaglijk. Wat is 
het buiten weer verdomde koud vandaag.’  
 ‘Waar komt u voor?’ Ik ging midden in de kamer staan; mijn 
knieën beefden zo, dat ik op de tafelrand moest leunen.  
 Köck leek me niet gehoord te hebben. ‘Mag ik het me een beet-
je gemakkelijk maken?’ Hij deed zijn jas uit en ging aan tafel zit-
ten, dicht bij de kachel. ‘Ah – dat stomme gejakker de hele dag.’  
 Als hij zo doorgaat, dacht ik, als hij nu niet opschiet, ga ik ge-
woon naar de badkamer en kom aangekleed terug: zo, ik ben 
klaar en we kunnen gaan.  
 Köcks blikken gingen de kamer rond en bleven op de resten 
van mijn maaltijd rusten: ‘Och, meneer Maier – zou u misschien 
een kopje koffie voor me hebben?’ En toen ik grote ogen opzette, 
even later, zei hij echt: ‘Maar alleen als het niet te veel moeite is.’  
 ‘Nee,’ mompelde ik. ‘Natuurlijk niet. Een ogenblikje.’  
 Ik had de nodige handelingen verricht en ging tegenover hem 
zitten. Ik keek hoe hij de eerste slokken slurpte, hoe hij zijn snor 
afveegde en een sigaret aanstak, hoe hij zich bedacht en er mij 
ook een aanbood; ik keek bij alles toe en wist nog steeds niet of ik 
nu gek van angst moest worden of van hoop op een wonder.  
 ‘Goed.’ Köck keek peinzend naar de sigaret in zijn hand. ‘Ik 
zal u zeggen waarvoor ik kom, meneer Maier. Het is in zekere 
zin privé. Een vriend van u heeft me gestuurd. Meneer Ma-
choldt. U kent meneer Macholdt toch?’  
 Ik kon nog net knikken. Ook Köck knikte.  
 ‘Meneer Macholdt zou u namelijk graag willen spreken over 
een bepaalde aangelegenheid. En hij vraagt of u morgen tussen 
elf en twaalf bij hem in het Metropol kunt komen. Kamer 17. Ik 
geloof dat het dringend is. Wou u iets zeggen, meneer Maier?’  
 ‘Nee, nee. Later. Tijd genoeg.’  
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 ‘Maar ga uw gang. Daarvoor ben ik hier, dat u vragen kunt 
stellen.’  
 ‘Ja – ik bedoel – als meneer Macholdt me wil spreken, dan 
hoeft hij toch niet – dan kan hij me toch gewoon –‘ Ik stokte. Als 
ik doorgegaan was met “laten arresteren”, dan zou Köck, dat 
leek me opeens onontkoombaar, bevestigend knikken en me 
meedelen dat hij daarvoor inderdaad gekomen was.  
 Köck keek me aan en schudde zijn hoofd: ‘Ik weet echt niet 
waarom u zo nerveus bent, meneer Maier. Geen mens wil u 
kwaad doen. Het zou jammer zijn als u me niet geloofde.’  
 ‘Nee, dat is het niet. Neemt u me niet kwalijk. Maar u begrijpt 
toch wel dat ik een beetje verbaasd ben. Van de Gestapo ver-
wacht je nou eenmaal niet dat die iets komt vragen.’  
 ‘Ah ja. Begrijp ik heel goed, meneer Maier. Daarom zei ik ook 
meteen dat u niet hoefde te schrikken. Dat weet ik wel, dat de 
mensen schrikken als het over de Gestapo gaat. Puur alsof er ge-
zegd wordt: de kannibalen komen. Maar gelooft u me, meneer 
Maier: wij zijn geen kannibalen. Meneer Macholdt niet en ik al 
helemaal niet. We zijn ambtenaren en we doen gewoon ons 
werk. Kan zijn dat we een beetje grof worden, als mensen dom-
me dingen doen – maar dat is in de ambtenarij altijd zo geweest. 
Waar of niet?’  
 ‘Als je het zó ziet –’ Ik probeerde te glimlachen.  
 ‘Ja, hoe moet je het dán zien, meneer Maier? Kijkt u eens, het 
interesseert me geen fluit wat u met meneer Macholdt hebt. Hij is 
mijn baas – hij stuurt me naar u – ik kom hier – ik zie dat u een 
heel fatsoenlijke man bent – ik krijg zelfs koffie – ik geef door 
wat meneer Macholdt u te vertellen heeft – nou, en dan ga ik 
maar weer, het beste.’  
 Hij was even stil. En hij leek er nu niet graag aan herinnerd te 
worden dat zijn groet niet meer “Het beste” moest luiden, maar 
“Heil Hitler”.  
 ‘Kunt u me misschien vertellen, meneer Köck, waar het eigen-
lijk om gaat?’  
 Köck goot het laatste restje koffie op zijn schoteltje en slurpte 
de laatste slok op:  
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 ‘Ja – ik ben niet zo goed op de hoogte. Meneer Macholdt zei 
iets, dat uw papa in Dachau is en dat hij iets van plan is met de 
vrijlating.’  
 ‘Meneer Köck!’ Ik moest diep ademhalen, twee keer, drie keer. 
‘Meneer Köck – U weet niet wat u zegt. Weet u zeker of dat echt 
waar is?’  
 ‘Of wát waar is, meneer Maier?’  
 ‘Dat meneer Macholdt iets voor mijn vader wil doen.’  
 ‘Ja, waarom niet? Als hij dat zegt.’  
 ‘Het is namelijk zo – u moet weten – ik heb wou daarvoor 
namelijk al een paar keer een afspraak met meneer Macholdt 
maken. En hij wou me eerst niet ontvangen.’  
 ‘Nou ja – dan had hij het waarschijnlijk heel druk. Of het was 
nog niet zover. En nu laat hij u weten dat hij iets kan doen. Dus 
als u morgen naar het Metropol komt en hem wilt spreken –‘  
 ‘Of ik dat wíl, meneer Köck? Of ik dat wíl?’  
 Köck was opgestaan en gaf me een schouderklopje.  
 ‘Ziet u wel, meneer Maier,’ zei hij, terwijl hij zijn jas aantrok 
(en mijn hulp afwees.) ‘Schrikken was echt niet nodig. Goed – 
het was me een genoegen.’  
 ‘Wederzijds!’ Ik schudde zijn hand en schudde die nog een 
keer, toen ik de deur voor hem opendeed. ‘U hebt geen idee hoe 
dankbaar ik u ben, meneer Köck!’  
 ‘Mij? Waarvoor? Ik heb alleen maar iets doorgegeven. – Be-
dankt voor de koffie!’ riep hij nog vanuit de gang.  
 Daarna sloeg hij zijn kraag op en stapte de donkere trap af.  
 Ik keek hem na. Ik zag hem als een boodschapper uit de hemel 
en zijn boodschap als een hemels loon, omdat ik niet had toege-
geven aan de verlokkingen van de vlucht.  
 De volgende dag wist ik dat het allemaal niets met de hemel te 
maken had. De volgende dag begon de hel.  
 
Ik was al voor de afgesproken tijd in Hotel Metropol, maar ging 
pas klokslag 11 uur naar de wachtkamer voor kamer 17. Er zaten 
al een man en een oudere vrouw te wachten, voor zover ik kon 
zien geen joden. De dienstdoende ambtenaar was in burger, zat 
achter een bureautje bij het raam en was juist verwikkeld in een 
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gedempt gesprek met een naast hem staande SS’er. Van mijn 
binnenkomst nam hij geen notitie. Pas na het vertrek van de 
SS’er wees hij met een spitse wijsvinger naar me. Ik kwam dich-
terbij.  
 ‘Doel van uw komst?’ vroeg hij scherp en onmiskenbaar Prui-
sisch.  
 ‘Ik heb een afspraak met meneer Macholdt.’  
 ‘Naam?’  
 ‘Otto Maier.’  
 ‘Wachten,’ snerpte hij, meer met dat wijsvingergebaar. Op 
hetzelfde moment verscheen door de zijdeur Köck, in jas en 
hoed.  
 ‘Ah, daar bent u, meneer Maier.’ Zijn stem klonk bijzonder 
vriendelijk en vertrouwelijk. ‘Meneer Macholdt is nog heel even 
bezig.’  
 Hij ging naar het bureau, boog zich naar de ambtenaar en 
fluisterde hem iets toe. De ambtenaar keek naar me en zijn wijs-
vinger wees naar een van de vrije stoelen. Ik ging zitten. Köck 
hield twee vingers tegen zijn stijve zwarte hoed, knikte naar me 
en ging weg.  
 Een paar minuten later ging de andere deur open, de ambte-
naar en de twee wachtende mensen sprongen op en ik volgde 
een beetje verbluft hun voorbeeld: een oudere, blijkbaar heel ho-
ge functionaris in uniform stapte haastig en met een snel, onver-
schillig groetgebaar de kamer door.  
 Nog terwijl ik stond, gaf de ambtenaar een teken dat ik door 
kon lopen. De tussendeur stond nog open. Ik klopte en ging naar 
binnen.  
 Macholdt stond voor het raam met zijn rug naar de deur. Toen 
ik klopte, draaide hij zich om. Ik had het idee dat ik me zijn ge-
zicht niet van de Sofiensaal herinnerde, maar alleen van school. 
Zonder uitdrukking, zonder me aan te kijken, stapte hij achter 
zijn grote, zware houten bureau, ging zitten en wees naar een le-
ren leunstoel aan zijn rechterhand.  
 Ik vroeg me af of ik ook zwijgend zou gaan zitten, maar dat 
leek me niet gepast.  
 ‘Dank je,’ zei ik. ‘En ik moet je ook nog bedanken voor –‘  
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 ‘Laat maar.’ Met een korte handbeweging onderbrak Ma-
choldt me.  
 Om de een of andere reden was ik ervan overtuigd dat hij me 
met “u” aan zou spreken; misschien zat hij daar nu over te den-
ken.  
 ‘Hoe gaat het?’ vroeg Macholdt.  
 ‘Naar omstandigheden redelijk,’ zei ik langzaam, terwijl ik 
mijn blik op hem gericht hield.  
 ‘Tja –‘ Hij haalde met spijt zijn schouders op. Zijn ogen keken 
in de leegte. Daarna ging hij goed zitten. ‘Ik heb iets met je te be-
spreken, Maier. Köck heeft je al verteld waarom het gaat.’  
 ‘Hij heeft me verteld dat jij – dat jij iets voor de vrijlating van 
mijn vader kunt doen. Of zelfs wilt doen.’  
 ‘Klopt. Je vader is sinds 14 november in Dachau, nietwaar?’  
 Dat was nieuw voor me. Dat was vreselijk nieuw: dat mijn 
vader na 10 november nog dagenlang in Wenen geweest was, 
dat ik hem nog dagenlang had kunnen zien, en misschien –  
 ‘Het gaat niet zo goed met hem,’ zei Macholdt, alsof hij dat nu 
pas las in het opengeslagen dossier dat hij een eindje uit de ande-
re getrokken hield. ‘Hm. Beschrijving is correct. Op één kleine 
overtreding van de discipline na.’ Hij keek me aan en zijn stem 
daalde rustig en vertrouwenwekkend. ‘Verder niets ergs. Werd 
bestraft met een schrijfverbod. Nou ja.’ Weer verdiepte hij zich in 
het dossier. ‘Tweeënzestig jaar. Lijkt niet goed opgewassen tegen 
de lichamelijke inspanningen. Geeft aan dat hij een oorlogsver-
wonding heeft?’ Macholdt keek op voor de directe vraag.  
 ‘Een buikschot,’ zei ik. ‘Hij was stafarts – hij is vrijwillig naar 
het front gegaan – hij was drie jaar aan het front – en –‘  
 ‘Ja, ja, zeker,’ onderbrak Macholdt me. ‘Ze hebben hem ook al 
lichter werk gegeven. Alleen het schrijfverbod geldt voorlopig 
nog. Toch al heel redelijk. Nou ja. Tot zover is het in orde.’ Hij 
liet het dossier uit zijn hand glijden en leunde achterover. ‘Jij wilt 
hem er natuurlijk graag uit hebben, hè?’  
 Ik deed mijn mond open, maar kon alleen knikken.  
 ‘Er is een mogelijkheid,’ zei Macholdt. ‘Mijn meerdere heeft 
me om zo te zeggen de vrije hand gegeven.’  
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 Onbeheerst kiepte ik naar voren en staarde hem aan. En Ma-
choldt, wiens gezicht tot nu toe volkomen onbewogen gebleven 
was, zo onbewogen als ik het jaren voor me had gezien – Ma-
choldt reageerde met een glimlach die ik niet kende: het was een 
milde glimlach.  
 ‘De vrije hand,’ glimlachte hij, ‘betekent niet dat ik kan doen 
wat ik wil en dat ik niemand verantwoording verschuldigd ben. 
Ik héb mijn verantwoordelijkheid.’  
 ‘Macholdt – mijn vader wordt nergens van verdacht, helemaal 
nergens van. Je kúnt zijn vrijlating verantwoorden. Hij heeft zich 
nooit aan iets schuldig gemaakt, nooit – hij is frontstrijder – hij 
heeft een oorlogsverwonding – hij – –‘  
 Mijn keel was heet en droog en zat dicht, maar waardoor ik 
eigenlijk stilviel, was Macholdts aanhoudende glimlachen en 
hoofdschudden nu: [156]  
 ‘Zo bedoelde ik het niet, Maier. Alles goed en wel. Het kan 
kloppen en het kan ook niet kloppen. Nee, wind je alsjeblieft niet 
op – ik wil alleen maar zeggen dat het er niets mee te maken 
heeft. Vóór 10 november kan dat allemaal een rol gespeeld heb-
ben. Nu niet meer. Bovendien valt het helemaal niet onder mijn 
competentie. Ja, ja, kijk maar niet zo. Natuurlijk hebben wij com-
petenties en ambtelijke wegen, en wat nu eenmaal bij een groot 
bestuursapparaat hoort. Dat begrijp je toch wel?’  
 ‘Ja. Maar –‘  
 ‘Wacht. Ik wou je net uitleggen wat je misschien níet begrijpt. 
Je moet me uit laten praten, Maier. Ik vind het namelijk erg be-
langrijk dat je álles begrijpt. We hebben dus op 10 november 
massale arrestaties verricht en aansluitend massale deportaties 
naar de concentratiekampen. Denk je dat we dat gedaan hebben 
om een of meer “schuldigen” te betrappen en alle anderen weer 
naar huis te sturen?’  
 ‘Nee,’ zei ik, omdat hij me vol verwachting aankeek.  
 ‘Nou dan,’ bevestigde Macholdt. ‘We hebben ons daarbij door 
andere overwegingen laten leiden. Laten we zeggen: door alge-
mene overwegingen. Niemand is op grond van een bijzondere 
verdenking gearresteerd en dus kan niemand op grond van een 
bijzondere onschuld vrijgelaten worden. We kunnen onszelf toch 
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niet desavoueren? Wat we in het gunstigste geval kunnen doen, 
weet je uit eigen ervaring. In het gunstigste geval kunnen we 
verhinderen dat iemand in het kamp terechtkomt. Maar als hij 
daar eenmaal zit – – kort en goed – moet ik nou soms naar een 
van mijn meerderen gaan om te zeggen: beste vriend, in novem-
ber is er een man naar Dachau gebracht – de vader van een 
schoolgenoot van me – zou je die niet vrij willen laten?’ En hij 
schudde ongelovig zijn hoofd.  
 ‘Ik – eigenlijk – zoiets had ik me voorgesteld.’  
 ‘Je hebt me geweldig overschat, Maier.’  
 ‘Maar je zegt toch zelf dat je de vrije hand gekregen hebt –‘  
 ‘– en dat ik voor die vrije hand verantwoordelijk ben,’ ver-
volgde Macholdt met een snelle knik, alsof hij me dankbaar was 
voor het verlossende sleutelwoord.  
 Ik wist nog steeds niet waar hij op uit was. Ik wilde hem nog 
steeds overtuigen.  
 ‘Macholdt,’ zei ik met gevouwen handen. ‘Macholdt, ik beloof 
dat wij tweeën, mijn vader en ik, binnen vierentwintig uur het 
land verlaten – en dan ben jij van je verantwoordelijkheid af. 
Daar zul je geen spijt van hebben, Macholdt. Dat zweer ik je.’  
 Macholdts hoofdschudden werd nog een graadje ongeloviger: 
‘Nou moet je me eens vertellen, Maier – wíl je me niet begrijpen?’ 
En met een geërgerd aanloopje besloot hij tot een formele rectifi-
catie: ‘Wij brengen de mensen niet naar Dachau om ze weer vrij 
te laten – naar Dachau al helemaal niet.’ En na een korte pauze 
hervond hij zijn rust en geduld: ‘Ik kan vrijlating uit een concen-
tratiekamp niet verordenen en er ook niet bij bemiddelen. Afge-
zien van de hoogstgeplaatste personen ken ik ook niemand die 
dat kan. Ken jíj iemand?’  
 ‘Ga alsjeblieft door.’  
 ‘Nee, nee – ik vraag dat met opzet.’  
 ‘Ik heb nooit gehoord dat zoiets gelukt is, maar ik ken bemid-
delaars die hun diensten aanbieden.’  
 ‘Daar hebben we het,’ knikte Macholdt. ‘Natuurlijk. Maier – ik 
zou er heel veel voor over hebben, als je me die kerels noemde. 
Dat zijn namelijk de allerergsten. Ik dacht wel dat jij ook met dat 
gespuis in aanraking gekomen was. Daar komen we nog op te-
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rug.’ Hij pakte een notitieblokje en maakte een korte aantekening 
(waar hij overigens nooit meer op teruggekomen is.) ‘Waar wa-
ren we gebleven?’  
 Je had het over een mogelijkheid dat mijn vader vrijgelaten 
wordt.’  
 ‘Ja. Maar ik ben jammer genoeg niet invloedrijk genoeg om 
zoiets buitengewoons voor elkaar te krijgen of om het gewoon te 
vragen. Ik kan het hoogstens als tegenprestatie incasseren, als ze 
van míj iets buitengewoons vragen. Dan vraag ik als een soort 
premie de vrijlating van een gevangene uit Dachau. En dan ge-
ven ze me de vrije hand – dan zeggen ze dus: alsjeblieft, als jij dat 
en dat voor ons doet, dan laten wij meneer X.Y. op jouw verzoek 
vrij, zonder dat een andere instantie er iets mee te maken heeft. 
Ik weet niet of je goed beseft wat dat betekent. Ik heb namelijk 
met concentratiekampen en dergelijke dingen helemaal niets te 
maken en ik hoef dan geen heel ingewikkelde weg via de instan-
ties te volgen. Misschien begrijp je nu wat ik met mijn verant-
woordelijkheid bedoelde?’  
 ‘Dat denk ik wel. Alleen – dat denk ik tenminste – alleen ben 
je dan eigenlijk niet verantwoordelijk voor de vrijlating, maar 
voor jouw tegenprestatie.’  
 Dat leek me een belangrijk verschil en ik was stomverbaasd, 
toen Macholdt me antwoordde met een breed en onmiskenbaar 
hartelijk gelach.  
 ‘Je moet niet boos worden, Maier!’ zei hij ten slotte. ‘Maar als 
dát geen joods idee is! Geeft niks. Noem het maar zoals je wilt – 
de vrijlating is de prestatie en ik ben verantwoordelijk voor de 
tegenprestatie en niet voor de vrijlating, maar voor de verant-
woordelijkheid – of hoe zat het ook weer? Nou ja.’ Hij grasduin-
de in zijn papieren. ‘Zo was je op school al.’  
 ‘Weet je dat nog?’  
 Macholdt keek me aan en nu herkende ik die oude glimlach 
weer, ik herkende de krullende lippen en de lege blik.  
 ‘Natuurlijk,’ zei hij langzaam. ‘Natuurlijk weet ik dat nog. 
Anders zat je niet hier.’  
 Maar in Dachau – alleen zei hij dat niet; misschien bedoelde 
hij dat ook helemaal niet.  
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 ‘Als ik het goed begrijp, Macholdt, dan heeft de zaak twee 
kanten. Aan de ene kant zie jij een mogelijkheid om je in te zetten 
voor de vrijlating van mijn vader – klopt dat?’  
 ‘Ja.’  
 ‘En aan de andere kant vragen ze wat van jou – klopt dat?’  
 ‘Ja.’  
 ‘Daar heb je het nog niet over gehad. Wat is dat?’  
 In Macholdts stem klonk verbazing en terughoudendheid: 
‘Waarom wil je dat weten?’  
 ‘Niet uit nieuwsgierigheid en niet uit onbescheidenheid. Ik 
dacht dat ik je misschien kon helpen.’  
 ‘Jij wilt me helpen? Jij – mij?’  
 ‘Waarom niet? Jij hebt mij ook al een keer geholpen – veel 
zelfs – en nu ben je bereid dat nog een keer te doen. En je hulp is 
nu nog veel belangrijker, neem dat maar van me aan. We hebben 
toen op het gymnasium –‘  
 ‘Laat maar.’  
 ‘Goed. In ieder geval ligt het voor de hand, dat ík nu een keer 
míjn hulp aanbied. Waarom ben je zo verbaasd?’  
 Macholdt zweeg.  
 ‘Of denk je misschien dat ik niet in staat ben om je te helpen?’  
 ‘Nee,’ zei Macholdt. ‘Dat niet. Dat denk ik niet. Je kúnt me 
helpen. Als je wilt.’  
 ‘Waarom zou ik dat niet willen, Macholdt?! Ik wil toch ook 
dat jij mijn vader uit Dachau haalt?’ Dát geloof je toch zeker? 
Waarom geloof je dan niet dat ik je wil helpen?’  
 Nu stond Macholdt op en liep naar het raam. Na een paar se-
conden draaide hij zich naar me om: ‘Omdat jij een jood bent en 
ik een nazi,’ zei hij. ‘Daarom.’  
 Ik deed mijn best om zijn blik te weerstaan en voelde me des 
te zekerder, toen dat lukte.  
 ‘Goed dat je dat zei, Macholdt. Misschien lijkt het allemaal een 
beetje raar – alsof de rollen omgekeerd zijn, maar mag ik je eraan 
herinneren dat ik ook in de Sofiensaal een jood was en jij een na-
zi, en toch –‘  
 ‘Ik heb je al een paar keer gevraagd om niet over het verleden 
te praten.’  
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 ‘Goed. Dan blijven we bij het heden. Toen je de kans kreeg om 
iets voor de vrijlating van mijn vader te doen – toen was ik toch 
nog steeds een jood en jij een nazi. En toch heb je me laten ko-
men.’  
 ‘Ja,’ zei Macholdt. ‘Dat wel.’ Hij liep langzaam terug naar zijn 
bureau. ‘Maar daarmee heb ík toch hooguit iets bewezen en jij 
niet.’  
 De rollen leken werkelijk omgekeerd en het was nu mijn beurt 
om begrijpend te glimlachen: ‘Ik vraag je toch al de hele tijd om 
me de kans te geven míjn bewijs te leveren. Hoe moet ik je iets 
bewijzen, als jij niet eens zegt waar het om gaat?’  
 ‘Goed. Zoals je wilt. Het gaat om –‘ Macholdt hield in. ‘Ik 
moet je waarschuwen, Maier. Misschien ben je nu een beetje te-
leurgesteld.’  
 ‘Hoezo teleurgesteld?’ Ik begreep hem niet.  
 ‘Ik vermoed dat je je iets geweldigs voorstelt,’ zei Macholdt. 
‘Weet je eigenlijk wel wat ik hier doe?’  
 ‘Nee.’  
 Het glimlachje krulde weer om zijn lippen – en hij had gelijk, 
hij had op een beangstigende manier gelijk, zowel met zijn ver-
moeden als met zijn glimlach. Want al had ik tot nu toe maar een 
heel vage voorstelling gehad van de hulp die ik hem geven zou, 
in ieder geval – of die nu de kant uitging van fysiek gevaar dat ik 
omwille van hem moest lopen, of misschien de kant uit van een 
vernederende taak, bijvoorbeeld een getuigenverklaring onder 
ede dat hij al in zijn vroegste jeugd een model-antisemiet ge-
weest was – in ieder geval moest het iets volkomen persoonlijks 
zijn, iets tussen hem en mij en niemand anders, een diep in het 
verleden wortelend bewijs, een eis die niet iedereen aan iedereen 
kon stellen. Ja, iets geweldigs. En zeker niet wat nu kwam.  
 ‘Ik heb de leiding over een afdeling voor deviezencontrole,’ 
zei Macholdt. ‘Nou? Valt dat tegen? Ik bedoel: omdat je dan toch 
meer aan kleine douanebeambten denkt en aan rubber stempels? 
Maar zo erg is het nou ook weer niet. Soms is het zelfs heel inte-
ressant. Momenteel onderzoek ik een tamelijk interessante zaak. 
En er hangt veel vanaf dat ik dat met succes doe. – Daar kun jij 
me bij helpen, als je wilt.’  



 127 

 Dat zei hij er terloops bij en hij leek niet te rekenen op een di-
rect antwoord. Dat had ik ook niet kunnen geven. Mijn gezicht 
was gloeiend heet, ik kon wel door de grond zinken van schaam-
te en woede over mijn idioterie, over de oogkleppen van koppig-
heid en naïviteit waarmee ik over mijn groteske spoor gesjokt 
was naar het punt waar Macholdt me wilde hebben. En de uit-
zichtloze onderdanigheid waarmee ik op dit punt vastgelopen 
was, was voor Macholdt zo overduidelijk, dat er nu geen weg te-
rug meer was. Ik beseft niet dat Macholdt nu met mij en mijn va-
der kon doen wat hij wilde. Ik voelde alleen die knagende woede 
en kon maar met moeite een antwoord vinden waarin die niet te 
horen was:  
 ‘Jammer genoeg heb ik me nooit met deviezen beziggehou-
den. Ik weet echt niet hoe ik daarbij zou kunnen helpen –‘  
 ‘Dat kan ik je meteen uitleggen,’ zei Macholdt. ‘Als je wilt.’  
 Hij keek me aan. Zonder twijfel ging het hem deze keer om 
mijn antwoord. Deze keer wilde hij heel uitdrukkelijk horen dat 
ik wilde.  
 Ik zweeg.  
 Misschien wel een hele minuut liet Macholdt me zwijgen. 
Daarna sprak hij, met een andere stem en een ander gezicht dan 
eerst, niet scherp of dreigend, ook niet spottend en niet eens on-
geduldig. Het was eerder een knipoog van verstandhouding 
waarmee hij me te lijf ging en een uitnodiging om die knipoog te 
beantwoorden. Het is goed, knipoogde hij. Het is genoeg. Dat 
heb je braaf gedaan, Maier, ik had er plezier in en heb meege-
speeld. Maar doe nu niet langer of je een klein kind bent.  
 ‘Let op, Maier,’ zei Macholdt. ‘Je bent tot nu toe heel verstan-
dig en je ziet heel duidelijk hoe de zaak ervoor staat. Ík kan je 
vader uit Dachau halen en heb gezegd dat ik bereid ben dat te 
doen. Jíj kunt me bij een bepaalde zaak helpen en hebt ook ge-
zegd dat je bereid bent dat te doen. Ben je nog steeds bereid, nu 
je weet dat het om een kwestie van deviezencontrole gaat?’  
 ‘Nee,’ zei ik, en het speet me en ik was bang dat Macholdt dat 
nee als een ondubbelzinnige toezegging in pand zou nemen, en 
wat moest ik dan?  
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 Macholdt leek echter niets van dien aard van plan te zijn; Ma-
choldt bespaarde me zelfs het antwoord op zijn volgende, nu 
echt ondubbelzinnige vraag; hij maakte het me gemakkelijk, Ma-
choldt, moorddadig gemakkelijk maakte hij het, hij praatte met-
een door na die vraag, rustig en geduldig: ‘Is er aan je bereidheid 
om andere redenen iets veranderd? Ik bedoel: ben je verbaasd 
dat de hulp die je moet geven met mijn bureauwerk te maken 
heeft? Had je gedacht dat ik je zou vragen om piano te spelen of 
een brief voor me te posten?’  
 ‘Nee,’ zei ik.  
 ‘Als ik hulp wil hebben, moet het wel om iets gaan wat ik 
zonder hulp niet goed kan. En denk nou niet dat ik uit pure be-
leefdheid over “hulp” spreek. Je zou me echt kunnen helpen en 
er is me veel aan gelegen dat je me helpt. Daarom heb ik ook zo 
vaak gevraagd of je me wílt helpen. Als je ja zegt, weet ik dat ik 
daar van op aan kan. Als je nee zegt – – alsjeblieft, Maier, kijk me 
niet zo aan. Er overkomt je niets, helemaal niets. Ik denk dat je 
me helemaal verkeerd beoordeelt.’  
 ‘Nee, dat doe ik niet,’ hoorde ik mezelf zeggen. ‘Neem me niet 
kwalijk.’  
 ‘Ik verwijt je niets. Ik verwijt je ook niet dat je aarzelt. Inte-
gendeel. Het laat zien dat je eerlijk bent, als je bepaalde beden-
kingen hebt. Die had ik ook en ik heb ze zelfs geuit. Ik wees je er 
nog maar een paar minuten geleden op dat ik een overeenkomst 
tussen jou en mij twijfelachtig vind, omdat het een overeenkomst 
tussen een jood en een nazi is. En een paar minuten geleden deed 
je daar nog luchtig over. Wat houdt je tegen om dat nu te doen?’  
 ‘Ik weet het niet,’ zei ik.  
 ‘Ik denk dat ík het weet. Waarschijnlijk denk je al weer in te 
grote begrippen. Er speelt waarschijnlijk iets over verraad en eer-
loosheid door je hoofd – jij als jood moet me de nazi’s samenwer-
ken – – nee, alsjeblieft, het ligt erg voor de hand om het zo te 
zien. Maar het ligt net zo voor de hand – maar dan minder dra-
matisch, neem me niet kwalijk – om je aan de nuchtere feiten te 
houden. Namelijk: dat deviezensmokkel in ieder land tegen de 
wet is en dat het helemaal niet oneervol is om de autoriteiten te-
gen deviezensmokkelaars te helpen. Waar of niet?’  
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 Ik haalde diep adem, misschien de laatste adem die ik had: 
‘Macholdt,’ zei ik. ‘Ik ben je heel dankbaar dat je zoveel geduld 
met me hebt en ik zou dat niet graag verspelen. Maar als je nu 
echt antwoord van me wilt hebben –‘  
 ‘Natuurlijk.’  
 ‘Dan moet ik je vertellen dat dat níet waar is, dat het met de 
autoriteiten en de deviezensmokkelaars in ons geval een beetje 
anders ligt.’  
 ‘Hoe dan?’  
 ‘De autoriteiten zijn nationaalsocialisten en de deviezensmok-
kelaars zijn joden.’  
 ‘Nu doe je zowel de autoriteiten als de joden onrecht, Maier. 
Autoriteiten zijn altijd en overal en onder ieder regime allereerst 
autoriteiten – ik spreek uit eigen ervaring. En wat de deviezen-
smokkelaars betreft, je zou ervan opkijken hoeveel niet-joden 
daarbij zijn. Bovendien zijn deviezenverordeningen geen natio-
naalsocialistische uitvinding. Ze bestonden al in Oostenrijk, voor 
de Anschluss, en ze bestaan in heel veel andere landen, ook in de 
zogenaamd democratische. Laten we eens aannemen dat je in 
Tsjechoslowakije woonde. Zou je dan weigeren om mee te hel-
pen aan de ontmaskering van deviezensmokkel, omdat er mis-
schien ook joden bij betrapt konden worden?’  
 ‘Ja,’ zei ik zonder nadenken. ‘Ik zou weigeren.’  
 ‘Hm. Interessant. Als alle Tsjechische joden zo denken, dan 
heb ik nu al met Tsjechoslowakije te doen. Alleen zou een Tsje-
chische jood dat echt niet denken. Hij zou zijn autoriteiten juist 
met veel enthousiasme zo’n dienst bewijzen.’  
 ‘Dat waren Tsjechoslowaakse autoriteiten.’  
 Dat was te veel, dat merkte ik meteen. Nu was ik te ver ge-
gaan. Macholdt kneep zijn ogen en lippen samen, heel even, 
maar het zorgde wel dat het koude zweet me uitbrak. Nou, dan 
was het maar voorbij. Ik nam niets terug. Ik zou ook dát verschil 
niet weg laten praten.  
 ‘Ik begrijp het,’ zei Macholdt. ‘En ik vraag je dringend om ver-
der net zo eerlijk antwoord te geven als tot nu toe. Jij denkt dus 
dat een Tsjechische jood zijn autoriteiten om goede redenen zou 
helpen?’  
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 ‘Ja,’ zei ik.  
 ‘Omdat het dan om Tsjechoslowakije ging en omdat Tsjecho-
slowakije zogenaamd niets tegen de joden had?’  
 ‘Ja,’ zei ik.  
 ‘Dus het is alleen maar juist en redelijk om van een Tsjechische 
jood te vragen dat hij iets voor Tsjechoslowakije doet?’  
 ‘Ja,’ zei ik.  
 ‘Maar als het dan om Duitsland gaat, mogen ze zoiets niet van 
een jood vragen?’  
 ‘Nee,’ zei ik.  
 ‘Omdat Duitsland iets tegen joden heeft?’  
 ‘Ja,’ zei ik.  
 ‘Prima.’ Macholdt knikte en schoof een stapel papieren van 
zich af. ‘Dat is een onweerlegbaar argument. Alleen past het jam-
mer genoeg niet op jouw geval.’  
 De beslissing was allang gevallen, maar pas hier en nu werd 
ze duidelijk. Ik zei nog:  
 ‘Hoezo past het niet?’  
 En Macholdt antwoordde nog:  
 ‘Omdat geen mens jou vraagt iets voor Duitsland te doen. Wat 
je doet, dat doe je voor je vader.’  
 Er gingen nog een paar seconden voorbij en toen vroeg ik:  
 ‘Wat moet ik doen?’  
 Ik weet niet zeker of ik me toen al bewust was van de volle, 
onherroepelijke betekenis van mijn vraag. Macholdt deed in ie-
der geval zijn best om me dat te besparen. Hij hoorde mijn vraag 
bijvoorbeeld niet met opluchting aan of een ander teken van vol-
doening, laat staan met triomf. Hij ging niet rechtop zitten en liet 
zijn antwoord niet voorafgaan door een gewichtige inleiding. 
Met een licht, geringschattend gebaar en met een onverschillige 
stem zei hij: ‘Dat is heel eenvoudig’ – en toen hij het daarna uit-
legde, klonk het ook echt heel eenvoudig, bijna onschuldig klonk 
het en rechtschapen. De gebeurtenissen van november, legde 
Macholdt uit, hadden geleid tot bijzonder omvangrijke en goed 
georganiseerde smokkelactiviteiten; hele syndicaten waren bezig 
geld, valuta, waardepapieren, sieraden en dergelijke de grens 
over te brengen, en omdat zich dat soms met deelname van voor-
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lopig nog onaantastbare buitenlanders afspeelde, soms onder di-
plomatieke bescherming en soms zelfs met medeweten van voor-
aanstaande partijleden, konden de autoriteiten niet op de gewo-
ne manier en met de gewone strengheid ingrijpen waar het delict 
direct voorbereid en begaan werd. Van daar wilden ze dan de 
eigenlijke opdrachtgevers opsporen en onschadelijk maken. 
Daarvoor was het ondertussen helemaal niet nodig om alle bij de 
politie bekende zwarthandelaars, helers en smokkelaars in één 
klap te arresteren. Ook bewaking was geen oplossing, omdat die 
nooit volledig kon zijn en omdat je niet zo gemakkelijk vat kreeg 
op die mensen. Hier lag nu voor mij een mogelijkheid om iets te 
doen.  
 Macholdt zweeg even. En nadat hij zich tot nu toe beperkt had 
tot het uiteenzetten van de strategische hoofdlijnen, veranderde 
hij nu scherp en zonder overgang in een meerdere die heel pre-
cies wist wat hij van zijn ondergeschikte verwachtte en waarom 
juist van hem.  
 Het was hem bekend, zei Macholdt, dat de stamgasten van de 
door mij bezochte gelegenheden voor een deel bestonden uit 
mensen die beroepsmatig dergelijke delicten pleegden. (Ik moest 
er dus van uitgaan dat hij wist welke gelegenheden ik bezocht.) 
Doordat ik in die gelegenheden nog steeds een volledig berech-
tigde stamgast was, beschikte ik ongetwijfeld over veel kennis 
van de mensen en het milieu en dus over mogelijkheden waar 
een ander eerst veel moeite voor moest doen. Maar voor mij 
moest het gemakkelijk zijn de autoriteiten van tijd tot tijd door 
kleine vingerwijzingen op bepaalde personen en hun plannen 
opmerkzaam te maken. En dat was eigenlijk alles, besloot Ma-
choldt.  
 Weer was het eerste wat ik voelde zinloze ergernis: ik had 
aangenomen dat Macholdt me één ding wilde laten doen, al was 
dat nog zo monstrueus, en als ik dat met veel moeite voor elkaar 
gekregen had, dan was mijn doel bereikt. In plaats daarvan wil-
de hij me blijkbaar gebruiken voor continu spionagewerk, op een 
wel heel uitgebreid terrein, niet voor een bepaalde zaak en niet 
voor een bepaalde duur. Weer kreeg ik er maar met moeite een 
enigszins onschuldig antwoord uit: ‘Macholdt, ik weet niet hoe 



 132 

ik dat op moet vatten – dat je “van tijd tot tijd” mededelingen 
van me verwacht.’  
 Macholdt keek op en zag me een beetje schuins aan:  
 ‘Zei ik dat?’  
 ‘Ja.’  
 ‘En wat stoort je daaraan?’  
 ‘Storen – ik geloof niet dat ik me ergens aan mag storen. Maar 
wat bedoel je met dat “van tijd tot tijd”?’  
 ‘Daarmee bedoel ik,’ antwoordde Macholdt (en nu konden dat 
geduld en die gelatenheid nauwelijks nog anders dan honend 
opgevat worden) ‘dat niemand je achter je broek zit en opjaagt. 
Dat je geen reden hebt om wanhopig te worden, als je niet met-
een morgen met een beslissende ontdekking bij me komt. Alle in-
lichtingen die iets bijdragen aan het volbrengen van mijn taak 
zijn welkom. Dát bedoel ik.’  
 ‘Ja, maar – hoe moet ik dan weten wanneer jouw taak vol-
bracht is?’ vroeg ik onbedachtzaam, en daar kwam ook al zijn 
heel milde terechtwijzing:  
 ‘Wie zegt dat jíj dat moet weten? Het is toch míjn taak? Zover 
kan ik in mijn vertrouwen in jou niet gaan, Maier, dat ik je ook 
nog inwijd in de geheimen van mijn functie.’ Hij liet zijn glim-
lach op mij rusten, een brede, welwillende glimlach, en die week 
vanaf dat moment niet meer van zijn gezicht. ‘Maar dat wou je 
ook helemaal niet,’ zei hij. ‘Je wou waarschijnlijk alleen maar we-
ten wanneer het zover is dat je vader uit Dachau komt. Goed. Op 
de dag nauwkeurig is zoiets natuurlijk niet te zeggen. Tenslotte 
vraag ik van jou ook geen bepaalde prestatie binnen een bepaal-
de termijn. Maar als je inlichtingen wat waard zijn – en de beoor-
deling van hun waarde is grotendeels aan mij – – zoals ik zeg: al 
kan ik geen precieze datum noemen – –‘  
 ‘Dank je.’ Met een laatste krachtsinspanning had ik hem on-
derbroken. ‘Dank je, dat is genoeg. Dat is blijkbaar waar je de 
vrije hand in hebt.’  
 ‘De vrije hand. Hm.’ Macholdts glimlach werd zo breed dat hij 
de hele kamer leek te vullen. ‘Mijn vrije hand betekent bijvoor-
beeld ook dat ik iemand anders dan jou aantrek en dat er dan 
iemand anders dan jouw vader uit Dachau vrijgelaten wordt. Of 
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helemaal niemand – je weet toch: wíj hechten aan vrijlatingen uit 
Dachau eigenlijk geen waarde.’  
 ‘Je hebt volkomen gelijk, Macholdt.’ Nu presteerde ik het ein-
delijk ook om te glimlachen. ‘Ik had zo’n domme vraag helemaal 
niet moeten stellen.’  
 ‘Maar, maar,’ zei hij met een sussend handgebaar. ‘Vraag 
maar. Vraag maar wat je wilt. Ik geef altijd graag inlichtingen, als 
het niet direct om een inbreuk op mijn beroepseed gaat. Boven-
dien heb je nu een zeker recht om vragen te stellen. We begrijpen 
elkaar, nietwaar?’  
 ‘Volkomen.’ Ik stond op.  
 ‘Nog één ding.’ Machold draaide zittend zijn hoofd naar me 
toe. ‘Je moet niet het gevoel hebben dat je op de een of andere 
manier gedwongen wordt. Je bent altijd vrij om naar me toe te 
komen en me te vertellen dat je niet wilt of niet kunt of dat je je 
om welke redenen dan ook bedacht hebt: er zal je daarom geen 
haar gekrenkt worden. Dat garandeer ik.’  
 Hij bedoelde zijn verzekering zonder twijfel serieus. En voor 
hem was het gemakkelijk om dat serieus te bedoelen.  
 ‘Dank je,’ zei ik. ‘Maar ik denk niet dat ik bij je je dát kom ver-
tellen.’  
 ‘Des te beter.’  
 Hij knikte, trok een dossiermap naar zich toe en begon te le-
zen.  
 Dat was op 21 januari.  
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[10] 
 

Er zijn me nog een paar andere data bijgebleven als belangrijk en 
beslissend. De eerste daarvan was 9 februari. En de ongeveer 
drie weken die ertussen lagen waren dus de eerste fase van de 
afloop die 21 januari begonnen was.  
 Omdat ik de nacht voor mijn bezoek bij Macholdt thuis had 
doorgebracht, moest ik me de volgende onvermijdelijk in Café P. 
vertonen – nu mocht ik immers nog minder dan eerst riskeren 
dat ik door willekeurig wegblijven opviel. Inderdaad werd ik 
ontvangen met bezorgde vragen en zelfs met verwijten en de 
plotselinge koortsaanval die ik ter verontschuldiging aanvoerde, 
maakte weinig indruk. Alleen Willy Ebenstein stelde vol mede-
leven en een beetje tot mijn schrik vast dat ik er echt slecht uit-
zag, maar over een paar weken zou ik er al veel beter uitzien, 
voegde hij er opmonterend aan toe.  
 Verder heerste er aan tafel een heel opgewekte stemming: 
sinds de definitieve completering van de band was er een grote 
zorg minder en Fedja verzekerde de twee blazers telkens weer 
dat hij ze allang had willen engageren. Het waren twee broers, 
die Hans en Herbert Kaminsky heetten, en ze voldeden muzikaal 
niet alleen aan alle eisen, maar leken al heel precies te weten wat 
er gespeeld werd en hoe het gespeeld moest worden. Ik kende ze 
maar van één enkele schnabbel, lang geleden, vond ze nu nog 
onsympathieker dan toen en was allesbehalve gelukkig met hun 
deelname aan de expeditie. Toen besefte ik pas dat ik helemaal 
niet mee zou gaan en dat het me allemaal niets kon schelen. (Dat 
overkwam me vaker.)  
 Later verscheen impresario Waniek om het technisch overleg 
met Levkovitsch en Podoler voort te zetten. Deze keer gebeurde 
dat aan een ander tafeltje, maar ik ving veel flarden op van het 
gesprek, vooral als het ging om de vraag hoe en door wie de va-
luta en waardepapieren opgehaald moesten worden (ze waren 
verspreid ondergebracht op moeilijk bereikbare plaatsen en voor 
een deel in de provincie.) In het verloop van de discussie maakte 
Waniek weer een paar antisemitische opmerkingen, die door 
Levkovitsch en Podoler gewoon niet gehoord werden, maar door 
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mij wel. Ze herinnerden me eraan dat de joodse eigenaar van het 
impresariaat waarvoor Waniek gewerkt had direct na de An-
schluss gearresteerd was en dat Waniek sindsdien als plaatsver-
vangend bedrijfsleider fungeerde. En verder had ik helemaal 
geen rechtvaardiging nodig.  
 Toen, helemaal aan het begin, zag ik mezelf in mijn fantasie 
nog in de rol van een geheime wreker van de vervolgden en gaf 
me toch al over aan allerlei kinderachtige voorstellingen. Een er-
van ging zover, dat ik, als ik de volgende dagen een grote slag 
kon slaan, mijn vader misschien nog op tijd vrij kon krijgen om 
samen met hem het orkestje na te reizen naar Hongarije. Dat trok 
echt maar heel schimmig aan me voorbij en was al vervaagd 
voor de verdere ontwikkelingen me het onzinnige van dergelijke 
verwachtingen duidelijk maakten. Mijn Robin Hoodfantasie kon 
ik wat langer in stand houden. Ik besloot die avond bijvoorbeeld 
om impresario Waniek voorlopig niet aan te geven, omdat dat 
het vluchtplan van mijn collega’s in gevaar kon brengen. Ik vol-
stond met het noteren van de naam Sudrich, die Waniek in een 
niet mis te verstane dreiging aan het adres van Levkovitsch en 
Podoler had laten vallen: ze moesten geen problemen maken, 
anders zou hij de zaak aan Sudrich toevertrouwen.  
 De volgende dag had ik Sudrich opgespoord en dat was hele-
maal niet moeilijk. Ik liep gewoon alle koffiehuizen in Leopold-
stadt af die in aanmerking kwamen als zijn standplaats; in het 
derde, Café F., kreeg ik van de ober op mijn vraag of meneer 
Sudrich er al was de zakelijke informatie dat meneer Sudrich al-
tijd pas tegen vijf uur ’s middags verscheen, en ik kon een bericht 
voor hem achterlaten. Dat deed ik niet. Dat was overbodig. Het 
resultaat van mijn onderzoek was zo al betrouwbaar genoeg om 
een directe melding aan Macholdt te rechtvaardigen.  
 Macholdt keek met opgetrokken wenkbrauwen op van zijn 
paperassen en liet een verrast ‘Nu al?’ horen, dat al erkenning 
van mijn ijver leek in te houden. Ik deelde hem mee dat ik een 
man had opgespoord die zonder twijfel belangstelling verdiende 
– hij heette Sudrich en was regelmatig vanaf vijf uur ’s middags 
in Café F. te vinden.  
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 Macholdt pakte een notitieblok en begon aantekeningen te 
maken.  
 ‘Café F.,’ zei hij terloops. ‘Hm. Sudrich. Voornaam?’  
 ‘O jee, o jee – zijn voornaam weet ik niet!’ Ik overdreef mijn 
verlegenheid en merkte met een onbehaaglijk gevoel, dat Ma-
choldts gezicht onbewogen bleef. Ook had ik geen antwoord 
kunnen geven, als Macholdt nu verdere vragen gesteld had – hoe 
ik Sudrich op het spoor gekomen was en via wie en in welk ver-
band.  
 Macholdt zweeg.  
 ‘Ik weet wel vrij zeker dat er in die buurt geen andere Sudrich 
is,’ zei ik.  
 ‘Goed,’ zei Macholdt. ‘Dank je.’  
 En met een korte knik liet hij me gaan.  
 Mijn eerste opluchting was zo groot, dat ik pas geleidelijk be-
sefte hoe teleurgesteld ik was. Ik had niet direct iets beslissends 
verwacht – maar wel een zekere belangstelling van de kant van 
Macholdt en misschien een paar aanwijzingen en richtlijnen. Nu 
stond ik daar en wist niet eens of mijn dienstvaardigheid een 
gunstige indruk op hem gemaakt had of niet. Nu: in ieder geval 
zou ik mijn mededelingen voortaan niet meer zo lomp en op 
goed geluk op tafel gooien; ik zou ze beter inkleden en me vooral 
op de te verwachten wedervragen voorbereiden.  
 Toen impresario Waniek ’s nachts in Café P. door de draaideur 
kwam, had ik inderdaad het gevoel dat er iemand binnenkwam 
die zijn vrijheid of misschien zijn leven aan mij te danken had, 
zonder dat hij dat wist. (Dat soort gevoelens of wat erop leek 
kreeg ik de volgende tijd nog vaak.) Waniek trok zich deze keer 
niet terug met Levkovitsch en Podoler, maar met Willy Eben-
stein. Hun gesprek duurde bijna een uur. Eén keer wenkte Willy 
me om te vragen of ik in Hongarije misschien familie of andere 
contacten had. Ik moest nee zeggen en ook de anderen hadden 
niet nuttigs te bieden, alleen de twee gebroeders Kaminsky ble-
ken bij die gelegenheid Hongaars te spreken.  
 Het gesprek aan onze tafel draaide vooral om de toekomst die 
het orkestje te wachten stond. Fedja wilde het beslist weer lance-
ren als Fedja Krasnoff and His Melody Syncopators en Peter Beck 
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durfde te wedden dat de muziekliefhebbers in Szeged in even 
groten getale op Peter Beck and His Royal Rhythm Boys af zouden 
komen. De oudste Kaminsky stelde overigens vast – na de on-
vermijdelijke inleiding dat het hem persoonlijk allemaal niet in-
teresseerde – dat Fedja’s naam niet in Szeged, maar wel in Boe-
dapest goed bekend stond en dat moesten we niet onderschatten.  
 Zonder er goed over nagedacht te hebben, hoorde ik mezelf 
daarop zeggen: ‘We komen toch nooit in Boedapest,’ ik hoorde 
Fedja jammeren: ‘Niet wees pessimist jij!’ en merkte dat ik weer 
eens schandalig slecht voorbereid was op het geval dat iemand 
nu op mijn uitlating ingegaan zou zijn. Maar Peter Beck richtte 
zich al tot de oudste Kaminsky: ‘En jij, Hans, hoeft niet zo en-
thousiast over Fedja te zijn – alleen omdat hij jullie tweeën altijd 
al in zijn band wou hebben. Fedja wou iedereen altijd al in zijn 
band hebben. Laat je er door hem niet inluizen.’ Hans Kaminsky, 
antwoordde onaangenaam humorloos als altijd: ‘Maak je geen 
zorgen, ik laat me er niet inluizen. Door niemand.’  
 Ik nam vanaf dat moment geen deel meer aan het gesprek en 
hoe langer ik luisterde, hoe noodzakelijker het me leek om nu 
eindelijk met Willy Ebenstein – die me in alle opzichten de aan-
gewezen figuur leek – over mijn situatie te praten. Het liefste had 
ik dat nog vannacht gedaan (omdat ik nog steeds dacht dat het 
op zo’n korte tijd aankwam.) Maar ik kon Willy maar een paar 
seconden apart nemen om een afspraak voor morgen te maken. 
Hij stemde meteen toe en stelde verder geen vragen; alleen ach-
teraf schudde hij bezorgd zijn hoofd.  
 Door dat hoofdschudden voelde ik een vreemde schaamte, 
nog voor me duidelijk werd wat het te betekenen had. Daags 
daarna werd het me duidelijk. En al is er in mijn herinnering 
heel, heel veel waarover ik me nu schaam, mijn gesprek met Wil-
ly Ebenstein staat zelfs op die lange lijst van schaamte nog heel 
hoog genoteerd. Toen schaamde ik me al door de buitengewone 
welwillendheid waarmee hij tegenover me zat, vol goede wil en 
vol begrip – bijna met het begrip waarvan ik bij mijn vader altijd 
zo zeker was, bijna met het begrip waarnaar ik juist toen zo ang-
stig verlangde. En toen wist ik nog helemaal niet hoe ik het later 
zou missen.  
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 We troffen elkaar ’s middags in een klein volkscafé aan de 
Praterstern en het was weer het hoofdschudden van de vorige 
dag waarmee Willy me ontving: ‘Wat is er met je aan de hand, 
Otto?’  
 Ondanks mijn oorspronkelijke plan leek het me nu beter met-
een met de deur in huis te vallen: ‘Je kunt je toch wel indenken 
wat er met mij aan de hand is?’ zei ik.  
 ‘Ja. Zeker. En waaróm wil je niet mee?’  
 ‘Wacht. Eerst moet ik wat vragen. Eerst moet ik weten of alles 
geregeld is of dat Waniek het engagement nog ongedaan kan 
maken.’  
 ‘Waniek? Dat denk ik niet.’  
 ‘Denk eens goed na. Hebben jullie alles wat jullie nodig heb-
ben? Ja, júllie, kijk niet zo, ik kan nu geen “wij” meer zeggen. 
Heeft Waniek geen pressiemiddelen in handen?’  
 ‘Nee. Bovendien is het toch ook in zijn belang dat het door-
gaat.’  
 ‘Prachtig.’  
 ‘Helemaal niet prachtig. Wat betekent dat? Als we erop ver-
trouwen dat bij hem alles in orde is, dan moeten wij ook –‘  
 ‘Wacht even. Daarvoor kom ik juist. Bij ons ís alles in orde – 
dat wil zeggen: bij jullie. Ook zonder mij.’  
 ‘Ik zeg geen woord meer, Otto, voor je me vertelt waarom je 
niet meegaat.’  
 ‘Omdat mijn vader in Dachau is. Was je dat vergeten?’  
 ‘Nee. Ik wou je toch al vragen of je iets van hem gehoord had. 
Maar er was zo’n drukte.’  
 ‘Ik heb de laatste tijd niets van hem gehoord. Ik weet alleen 
dat hij leeft. En ik heb nu eindelijk iets op touw gezet om hem 
vrij te krijgen.’  
 ‘En daar geloof je nog steeds in? Je hebt toch al God weet hoe 
vaak –‘  
 ‘Dat waren bedriegers. Maar deze keer is het om zo te zeggen 
officieel. Ik kan niet weg, Willy. Als het heel gauw in orde komt, 
kan ik jullie misschien bij het volgende engagement achterna-
gaan – als jullie dan tenminste nog nieuwsgierig naar me zijn – 
maar dat zijn hersenspinsels. Het zal niet zo gauw in orde ko-
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men. En dat hoort er zelfs bij. Het is zelfs een bewijs dat de zaak 
solide is. Ik kan nu niet weg.’  
 Willy zweeg, misschien wel een minuut; daarna zei hij:  
 ‘Je maakt jezelf toch niks wijs, Otto? Ik vraag dat om jou – 
omdat je zoiets als ons Szeged-plan nooit meer vindt. Weet je 
heel zeker dat er goede vooruitzichten zijn?’  
 Nu moest ik ook even pauzeren.  
 ‘Ja,’ zei ik ten slotte. ‘Ik weet het heel zeker.’  
 Willy maakte een afsluitend handgebaar: ‘Dan hoeft niemand 
daar commentaar op te hebben. En als iemand het toch probeert, 
stuur je hem maar naar mij.’  
 ‘Niemand krijgt de kans.’  
 ‘Hoezo? We moeten het de anderen toch vertellen?’  
 ‘Ken je Paul Weiner? Ik heb alles met hem besproken en alles 
is in orde. De anderen hoeven het niet eerder te weten dan vijf 
minuten voor ze de grens overgaan. En hem kun je volkomen 
vertrouwen. Hij heeft tot nu toe zijn mond gehouden en zal dat 
blijven doen. Alles is in orde.’  
 Willy zweeg opnieuw met zijn hoofd op zijn hand gesteund; 
twee of drie keer wierp hij een blik op me en het was een goede 
blik.  
 ‘Vertel eens, Otto –‘ Hij haalde bijna zuchtend adem en her-
stelde zich met een glimlach. ‘Die Paul Weiner – hij is overigens 
een miserabele pianist – maar dat wou ik niet zeggen. Maar ik 
wou je vragen sinds wannéér die eigenlijk zijn mond al houdt. 
Namelijk: sinds wanneer houd jíj je mond al? Sinds wanneer 
weet jij dat je niet meegaat?’  
 Het viel me helemaal niet op wat voor een vreselijk lastige 
vraag dat was – en dat ik het enige onschuldige antwoord gaf, 
toen ik zei: ‘Ik wist het vanaf het begin.’  
 ‘Dat dacht ik al.’ Willy knikte voor zich uit en zijn stem klonk 
nu heel zacht en warm. ‘Dan had je het eigenlijk niet makkelijk, 
hè? De hele tijd meespelen en niks zeggen.’  
 ‘Wat dan nog?’ Ik maakte een wegwerpend gebaar.  
 ‘Nee, nee,’ hield Willy aan. ‘Ik ken er een paar die dat niet 
volgehouden hadden. Tenslotte –‘  
 ‘Laat maar, Willy. Ik ben je echt heel dankbaar.’  
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 En daarna bespraken we nog de nodige details.  
 Dat was mijn gesprek met Willy Ebenstein en veel van zijn 
woorden zijn blijven hangen, zoals een sprookje blijft hangen. (Ik 
ben ze later zelfs nog nagelopen om ze weer te horen. Tot heel 
kort geleden ben ik ze nog nagelopen.)  
 Meteen nadat ik afscheid van Willy genomen had, belde ik 
Paul Weiner om voor de volgende dag een afspraak te maken. 
Daarna ging ik naar Macholdt. Deze keer was ik beter voorbe-
reid.  
 ‘Ik heb de naam van een impresario die met Sudrich samen-
werkt.’  
 ‘Ja?’  
 ‘Hij heet Waniek. Voornaam: Alois.’ Ik legde daar duidelijk de 
nadruk op.  
 Macholdt maakte onbewogen aantekeningen.  
 ‘En dat wist je gisteren nog niet,’ mompelde hij voor zich uit, 
alsof dat bij de informatie hoorde.  
 ‘Gisteren wist ik het nog niet zeker.’  
 ‘Hm. Wat voor een impresario is dat?’  
 ‘Hij vertegenwoordigt artiesten. Een manager.’ Ik gaf Wanieks 
zakelijke adres. Macholdt noteerde het.  
 ‘Hoe ken je die?’  
 ‘Beroepshalve. Hoe anders?’ voegde ik er scherp aan toe en 
schrok. Maar Macholdt leek vandaag bijzonder ongevoelig voor 
intonaties.  
 ‘Heb je momenteel in je beroep nog iets met hem van doen?’  
 ‘Ik heb momenteel in mijn beroep helemaal niets te doen.’  
 Weer hoorde Macholdt niet met hoeveel nadruk ik dat zei, of 
misschien begreep hij het met opzet verkeerd:  
 ‘Heb je geld nodig?’  
 ‘Nee.’ En dat liet ik zo scherp uitkomen als maar kon.  
 Macholdt haalde bedaard zijn schouders op: ‘Het zou kun-
nen.’  
 ‘We hebben toch al een afspraak gemaakt over mijn honorari-
um, Macholdt?’  
 ‘Klopt.’ Hij knikte onverschillig en gesloten. ‘Nou, dat is het 
dan, nietwaar? Dank je.’  
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 Ook na dit gesprek moest ik, niet anders dan na ons laatste, 
een vervelend onbehagen overwinnen. Nu is het beslist niet pret-
tig om een ambtenaar van de Gestapo antwoord te moeten geven 
– maar daar lag het niet aan, want dat Macholdt Gestapo-ambte-
naar was, maakte nauwelijks indruk op me en bezorgde me ze-
ker geen angst. Het lag ook niet aan de inhoud van zijn vragen. 
Het lag aan de manier waarop hij ze stelde: alsof hij de antwoor-
den toch wel kende en de vragen alleen nog maar stelde ter con-
trole. Ik besloot die manier van vragen stellen geen tweede keer 
te accepteren. Het was bijna een verhoor, terwijl ik door Ma-
choldt niet aangeklaagd werd, maar uitgenodigd om te helpen. 
Dat had hij zelf gezegd en daar zou ik hem zo nodig aan herin-
neren.  
 ’s Nachts in Café P. liet Willy Ebenstein met roerende zorgvul-
digheid niet merken dat hij ’s middags een gesprek met me had 
gehad. Alleen toen Herbert Kaminsky plotseling en zonder reden 
naar Waniek vroeg, wierp Willy me een steelse blik toe, voor hij 
antwoordde: ‘Waniek hoeft wat mij betreft helemaal niet meer te 
komen. Met hem is alles afgehandeld. Heb je heimwee naar hem, 
Herbert?’  
 ‘Hij komt straks, de aasgier,’ mompelde Peter Beck. ‘Daar 
kunnen jullie gif op innemen.’  
 ‘Hoezo – alles afgehandeld?’ Met de langzame taaiheid die het 
broederpaar eigen was, kwam Hans Kaminsky in beweging. 
‘Hoe zit het met de poen?’  
 ‘De poen – je bedoelt het honorarium?’ vroeg Fedja uit een 
vorstelijke verhevenheid. ‘Alles is afgehandeld. Alles.’  
 ‘Ik bedoel de valuta. Is er niks meer te bespreken?’  
 ‘Niet met Waniek.’ Willy zei dat al een beetje geprikkeld. ‘Al-
leen met Levkovitsch en Podoler.’  
 Nu rekte de jongste Kaminsky zich, liet zijn ogen door het café 
gaan en vond het vreemd dat ook Levkovitsch en Podoler niet te 
zien waren.  
 ‘Je bent gewoon geen echte stamgast in dit koffiehuis,’ zei Pe-
ter Beck minachtend. ‘Anders zou je je geen zorgen maken of 
Levkovitsch of Podoler komen.’  
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 Natuurlijk liet Herbert Kaminsky zich de uitdrukkelijke vast-
stelling niet ontgaan dat hij zich geen zorgen hoefde te maken – 
maar je kon tegenwoordig nooit weten. Hij keek ook telkens 
weer zoekend rond en ik was heel opgelucht, toen ik Levko-
vitsch en Podoler eindelijk in de draaideur op zag duiken. Ik had 
al wilde fantasieën gehad.  
 Ondertussen kon ik me ook op andere momenten, als ik rusti-
ger was, niet goed voorstellen wat er zou gebeuren. Sudrich en 
Waniek, zo stelde ik het me ongeveer voor, zouden binnenkort 
gearresteerd worden en met een of nog twee effectieve aangiften 
zou ik dan genoeg gepresteerd hebben om van Macholdt de te-
genprestatie te vragen. Waar ik het materiaal voor mijn aangiften 
vandaan moest halen, wist ik nog niet.  
 De volgende middag, op weg naar huis van mijn afspraak met 
Willy Ebenstein en Paul Weiner, overkwam me een kwalijk be-
drijfsongeval. We hadden elkaar ontmoet voor een park in Döb-
ling, waar Paul Weiner in de buurt bij niet-joodse familieleden 
op kamers woonde, en omdat we het park niet in mochten, be-
spraken we al het nodige snel op straat en gingen uit elkaar. Ge-
woontegetrouw liep ik door de zijstraten met weinig verkeer, 
maar kwam onverhoeds op de hoofdstraat van Döbling terecht 
en passeerde nog steeds achteloos casino Zögernitz, een van de 
officiële partijgebouwen voor het 19e District. Misschien vond 
daar net iets officieels plaats, ik wist het niet en had geen tijd 
meer om er over na te denken: plotseling stonden er twee boom-
lange SA’ers tegenover me; de een vroeg: ‘Jood?’ en de ander 
sloeg me, nog voor ik klaar was met knikken, met een zware 
gummiknuppel woordeloos op mijn hoofd. Ik werd het gebouw 
in getrokken, misschien verloor ik ook nu en dan het bewustzijn 
en in ieder geval was ik daarna langere tijd alleen in een donkere 
ruimte. Later brachten ze me naar een grotere kamer, waar ik 
blijkbaar verhoord zou worden. Tijdens het minutenlange wach-
ten kon ik tot mezelf komen en na een nogal onnozel begin zelfs 
vrij helder denken. Het onnozele begin liep erop uit dat mijn ar-
restatie iets te maken had met de afspraak in Döbling, met het 
vluchtplan en uiteindelijk met Macholdt, die er dan dus achter-
gekomen was. Gelukkig verwierp ik dat heel gauw, niet omdat 
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ik dacht dat ontdekking van het plan uitgesloten was, maar om-
dat de omstandigheden duidelijk niet op een verband met Ma-
choldt wezen. En vandaar kwam ik toen op de heldere inval, dat 
Macholdt me nu juist moest helpen – als ik tenminste de kans 
kreeg om me op hem te beroepen. Die kreeg ik en het liep eerst 
fout af: toen ik op de vraag naar mijn beroep het kantooradres 
van Macholdt met telefoonnummer gaf en vol vertrouwen ver-
klaarde dat ze daar inlichtingen over me konden inwinnen, brul-
den ze dat ik antwoorden moest geven en geen telefoonnum-
mers, ik werd opnieuw met knuppels en stalen stangen bewerkt 
en bevond me weer in de donkere ruimte. De tweede keer werd 
de deur echter niet door de twee SA’ers geopend, maar door een 
ambtenaar in burger, die me naar een auto bracht en naast me 
achterin ging zitten. Dat leek al een goed teken en toen de auto 
de richting van Hotel Metropol insloeg, wist ik wel dat ze Ma-
choldt om inlichtingen gevraagd hadden en dat Macholdt me in-
derdaad uit de moeilijkheden – veruit de meest bedreigende 
sinds de Sofiensaal – verlost had. Natuurlijk voelde ik me heel 
opgelucht en natuurlijk was ik hem heel dankbaar. Tussen die 
twee gevoelens kwam overigens nog een derde op die ik al niet 
meer “natuurlijk” zou noemen: ik voelde, terwijl de auto me 
dichter bij Hotel Metropol bracht, een steeds duidelijker genoeg-
doening over mijn invloedrijke contact, dat ik nu met zoveel suc-
ces uitgespeeld had. Het betekende geen absolute zekerheid – er 
kon me van alles overkomen voor het werkte – maar het werkte. 
Ik had ruggensteun. Ik had een geheim nummer. Ik was deel van 
het apparaat. Ik was niet zomaar iemand, die aan was komen lo-
pen en met wie iedere SA-lummel kon doen wat hij wilde. Maar 
het pijnlijke misverstand zou gauw opgehelderd worden en ik 
zou hierna in de auto door een ambtenaar in burger afgehaald 
worden.  
 Wat er daarna bij Macholdt gebeurde, beantwoordde op geen 
enkele manier aan mijn vage dromerijen. Ik kwam er niet eens 
toe om hem te bedanken – Macholdt was meteen grof tegen me, 
voor het eerst echt en onverbloemd grof.  
 ‘Luister, Maier,’ zei hij, toen de deur nog maar net dicht was. 
‘Luister goed. Je bent een stommeling. En stommelingen zijn ge-



 144 

vaarlijk. En ik had veel zin om daar mijn consequenties uit te 
trekken.’ Hij stond op, nodigde me met een handgebaar uit om te 
gaan zitten en begon in de kamer op en neer te lopen. ‘Laat dat 
een waarschuwing voor je zijn, Maier. Ik wil niet dat zoiets nog 
een keer gebeurt.’  
 Langzaam kwam ik mijn verbazing te boven.  
 ‘Maar dat was toch niet míjn schuld?’ bracht ik eruit.  
 ‘Wat bedoel je? O ja.’ Hij lachte kortaf door zijn neus. ‘Neem 
me niet kwalijk, maar ik heb het niet over je ongeval. Ik bedoel 
dat je mij er volgende keer buiten moet laten. Ik heb geen zin om 
omwille van jou ruzie met de SA te krijgen. Begrepen?’  
 Hij was voor me blijven staan en keek me aan. Ik zweeg. Aan 
mijn zakdoek, die ik de hele tijd tegen mijn mond gedrukt hield, 
kon ik zien dat ik nu weer bloedde.  
 ‘De volgende keer moet je beter opletten,’ zei Macholdt en 
greep in zijn zak; half afgekeerd hield hij me een schone witte 
zakdoek voor. ‘Hier.’  
 Ik schudde mijn hoofd. Ik zei geen woord, ik schudde alleen 
mijn hoofd en het deed me plezier en ik glimlachte achter mijn 
nu volkomen doorweekte zakdoek.  
 Macholdt was weer achter zijn bureau gaan zitten; zijn stem 
klonk iets vriendelijker: ‘Wat is er dan allemaal gebeurd? Wat 
doe je eigenlijk in die buurt?’  
 ‘Ik was gaan wandelen,’ zei ik.  
 ‘Zo. Interessant. Omdat je helemaal niks anders te doen hebt.’  
 ‘Als medewerker, bedoel je?’  
 ‘Ja. Ik bedoel als medewerker. Je had alle reden om je tijd beter 
te gebruiken.’  
 ‘Ik doe wat ik kan.’  
 ‘Mooi. Onthoud in ieder geval dat je je tegenover niemand 
nooit op mij mag beroepen. Dat zou je als het zo doorgaat niet 
helpen, maar schaden. Is dat duidelijk?’  
 ‘Dank je, ja.’  
 Macholdt hield zijn hoofd schuin en keek naar me met samen-
geknepen ogen. Ik haalde de zakdoek van mijn mond: ‘Mijn 
dank was volkomen serieus bedoeld, Macholdt. Ik waardeer nu 
pas dat je –‘  
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 ‘Laat maar.’  
 ‘Zoals je wilt,’ zei ik. ‘Tot ziens.’  
 Thuis moest ik mijn hoofd en mijn gezicht verbinden, maar 
dat was allemaal niet zo erg. Toch kon ik twee dagen niet de 
straat op.  
 Ook de woordenwisseling met Macholdt leek achteraf niet zo 
erg. Als Macholdt het door mij echt “aan de stok had met de 
SA”, dan zeker niet doordat hij toegegeven had aan sentimentele 
impulsen. Hij moest andere redenen gehad hebben, zakelijke of 
persoonlijke, misschien zelfs beide, en zakelijke in ieder geval. 
Waarschijnlijk vond ook hij geheimhouding van onze afspraak 
belangrijk, niet alleen ik, en waarschijnlijk hechtte hij toch enige 
waarden aan mijn werk. Vanuit dat gezichtspunt was ook zijn 
aanmaning tot meer ijver begrijpelijk: dat betekende dat mijn 
zaak op de goede weg was en dat het eigenlijk alleen van mij af-
hing wanneer het doel bereikt werd.  
 Zoveel vertrouwen kreeg ik zelfs nog door zo’n incident. Uit-
eindelijk had ik het idee dat het me een reeks waardevolle inlich-
tingen bezorgd en me een heel eind vooruitgeholpen had. Ik nam 
me voor de rest nu heel snel af te handelen. Ik sprak zelfs onge-
veer een termijn met mezelf af.  
 Dat voorgevoel van een snelle beslissing werd ook versterkt 
door de sfeer die nu aan onze tafel in Café P. heerste – een sfeer 
van onrust en nervositeit, die nu eenmaal ontstaat, wanneer een 
verreikende beslissing onherroepelijk genomen is en je niets an-
ders kunt doen dan wachten. Februari was begonnen. Over min-
der dan twee weken zouden ze de grens overgaan.  
 Mijn nieuwe afwezigheid hadden ze me door de nog steeds 
zichtbare oorzaken niet kwalijk genomen – bereidwillig, maar 
niet bijzonder geschokt. Overvallen op straat door ondernemen-
de SA’ers of Hitlerjongens kwamen de laatste tijd weer meer 
voor en ik was niet de enige in Café P. aan wie dat te zien was.  
 Op een nacht meldde de jongste Kaminsky dat ze hem van-
daag ook opgepakt hadden.  
 ‘En?’ vroeg ik, omdat hij zich tot slot duidelijk tot mij richtte.  
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 ‘Een paar trappen,’ zei hij met een geringschattend schouder-
ophalen. Daarna boog hij zich vol leedvermaak naar mij: ‘Met jou 
kan ik me natuurlijk niet vergelijken.’  
 ‘Des te beter voor je.’  
 Er viel een ongemakkelijke stilte.  
 ‘Hoog tijd dat we weggaan,’ mompelde Peter Beck.  
 ‘Hopelijk,’ bevestigde de oudste Kaminsky op een toon die al-
lesbehalve hoopvol klonk.  
 ‘Jullie zijn echt onuitstaanbaar, jullie tweeën!’ Willy Ebenstein 
had met de twee broers al een paar keer ruzie gehad. ‘Wat heb-
ben jullie toch altijd?’  

‘Niks,’ antwoordde Hans Kaminsky onbewogen en zakelijk. 
‘Helemaal niks.’  

‘Nou dan,’ zei Willy met een mismoedig, afsluitend gebaar.  
Het was typisch voor de Kaminsky’s dat ze het gesprek toch 

per se voort wilden zetten: ‘Overigens heb ik Waniek vandaag 
minstens drie keer gebeld, op zijn kantoor en thuis. Hij was ner-
gens te bereiken.’  

‘Natuurlijk niet!’ Met een heftigheid die ik eerst niet kon ver-
klaren, voer Willy tegen hen uit. ‘Hij zei een paar dagen geleden 
al dat hij nu een tijd zou verdwijnen en ik heb dat toen meteen 
aan jullie doorgegeven. Meer kan ik niet doen.’  
 Er was geen twijfel aan: dat was allemaal tijdens mijn afwe-
zigheid gebeurd en het maakte me ongerust dat Willy mij niet 
speciaal daarover geïnformeerd had; ik moest eerst weer tot me 
door laten dringen dat Wanieks gedrag alleen voor mij van bij-
zonder belang was.  
 ‘Als jíj niet hebt vertrouwen in Willy,’ zei Fedja, terwijl hij ma-
jesteitelijk zijn armen voor Hans Kaminsky uitspreidde. ‘– Ik 
heb!’  
 Hans Kaminsky trok een grimas: ‘Doe niet zo kinderachtig. 
We gaan tenslotte niet op zomertournee, waar de een de kaartjes 
haalt en de anderen alleen maar in de trein hoeven te stappen.’  
 ‘Dat weet ik net zo goed als jij, vertrouw daar maar op.’ Willy’ 
stem klonk wat zachter en daarmee had het gesprek eindelijk 
dood kunnen lopen. Maar toen vond Herbert Kaminsky het no-
dig zijn oudere broer te seconderen: ‘Je moet Hans niet verkeerd 
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begrijpen, Willy. We kunnen bij zoiets niet voorzichtig genoeg 
zijn.’  
 ‘Neem me niet kwalijk, Hans.’ Nu vond ik de vasthoudend-
heid van de twee broers onverdraaglijk worden; ook voelde ik 
me verplicht Willy aan die vasthoudendheid te onttrekken. ‘Als 
je Waniek toch had kunnen bereiken – mag ik vragen wat je ei-
genlijk met hem wou bespreken?’  
 Hans Kaminsky draaide zijn hoofd naar me toe.  
 ‘Nee,’ zei hij langzaam. ‘Dat mag je niet vragen.’  
 Ik stak gauw een sigaret aan om een beetje rustig te blijven: 
‘Dat zou voor ons allemaal toch heel interessant zijn.’  
 ‘O ja? Vind ik niet.’  
 ‘Jawel, Hans. Geloof me maar. We zijn allemaal heel nieuws-
gierig wat je Waniek wou vertellen. We kunnen bij zoiets niet 
voorzichtig genoeg zijn.’  
 Tot mijn verrassing was het Herbert Kaminsky, die zich direct 
instemmend tot mij richtte en meteen ook tot zijn broer: ‘Dat is 
waar,’ zei hij. ‘Otto heeft helemaal geen ongelijk.’  
 Daarmee waren – voor vannacht tenminste – de onverkwikke-
lijkheden opgelost. Willy schudde zuchtend zijn hoofd, stelde 
vast dat we ons als schooljongens gedroegen en zei nogmaals dat 
we Waniek nergens meer voor nodig hadden. Hij kon ons hoog-
stens nog adviezen geven en die hadden we genoeg. Wat er za-
kelijk nog te bespreken was, hoorde tot de taak van Levkovitsch 
en Podoler, en dat was toch al niet veel meer.  
 Inderdaad was de situatie nu al vrij goed te overzien. Willy 
had het grootste deel van de smokkelwaar van Levkovitsch en 
Podoler al overhandigd gekregen en wachtte alleen nog op de 
rest, om dan uit te rekenen wat ieder afzonderlijk toeviel. De 
verdeling zelf moest pas bij de grens geregeld worden (over die 
procedure waren ze het na wat heen-en-weergepraat eens ge-
worden), maar Willy wilde de bedragen en waarden, waaronder 
ook verscheidene sieraden vielen, al van tevoren nauwkeurig re-
gistreren – hij was immers, zodra hij het hele bestand overgeno-
men had, zowel de impresario als de Hongaarse eigenaar ver-
antwoording schuldig en vatte dat heel serieus op. Het overhan-
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digen van de rest van het bestand door Levkovitsch en Podoler 
was voor 5 februari afgesproken.  
 Die dag liet ik voorbijgaan en kwam ook ’s nachts niet naar 
Café P., wat ik voor de zekerheid al van tevoren aankondigde.  
 De volgende dag – het was 6 februari en misschien was 6 fe-
bruari al de beslissende datum, niet pas de 9e – de volgende dag 
ging ik naar Macholdt om de namen Levkovitsch en Podoler aan 
te geven. Macholdt was niet op kantoor. Ze zeiden dat ik de vol-
gende middag terug moest komen en de volgende middag had 
hij het te druk om me te ontvangen. De ambtenaar – een andere 
deze keer en een verbazend beleefde – voegde er ook nog aan toe 
dat meneer Macholdt het de komende tijd toch al heel druk zou 
hebben en dat ik hem niet moest storen, als ik geen heel belang-
rijke berichten had.  
 Van mijn eerste reactie op die mededeling weet ik weinig 
meer. Ik herinner me alleen het verdovende gevoel van een defi-
nitieve en rampzalige mislukking. Waarschijnlijk was mijn spra-
keloosheid ook merkbaar, want ik hoorde hoe de ambtenaar zijn 
woorden langzaam en duidelijk herhaalde, ongeveer zoals je te-
gen een slechthorende praat. Daarna zei ik: ‘Ja, ja, ik begrijp het 
wel,’ en na een volgende pauze: ‘Maar ik héb een belangrijk be-
richt!’ De ambtenaar leek na een nog langere pauze eindelijk on-
geduldig te worden: ‘Het heeft helemaal geen zin dat u hier blijft 
staan,’ zei hij. ‘Meneer Macholdt heeft een vergadering.’ Daarop 
ging hij weg. Na een tijdje dook hij vlak voor me op en wees naar 
zijn schrijfmachine: als mijn bericht zo belangrijk was, moest ik 
het schriftelijk achterlaten. Ik typte een paar regels, vouwde het 
papier dubbel en gaf het aan de ambtenaar. Daarna ging ik weg.  
 Langzamerhand slaagde ik erin voor mijn geschoktheid een 
enigszins plausibele verklaring te vinden. De beslissing om Lev-
kovitsch en Podoler aan te brengen had me zoveel inspanning en 
zelfoverwinning gekost, dat ik daarna de kracht niet meer had 
om ook nog onvoorziene betwistingen te doorstaan. Met geweld 
en mijn ogen dicht had ik de uitvoering van mijn besluit nog net 
voor elkaar gekregen. Maar dat ik het meteen tweemaal moest 
proberen en tweemaal zonder succes, dat was te veel, dat was 
genoeg geweest om me helemaal uit mijn evenwicht te brengen. 
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Hoe volkomen, begon me ook duidelijk te worden door de tel-
kens nieuwe details die ik me nu herinnerde. Het had bijvoor-
beeld heel ernstige gevolgen kunnen hebben dat ik wilde blijven 
staan, en daar had ik helemaal niet aan gedacht. Ook over mijn 
vader moest ik iets gezegd hebben, want ik herinnerde me het 
antwoord van de ambtenaar op een van mijn verstrooide vast-
houdendheden: ‘Van uw vader weet ik niets. Daar heeft meneer 
Macholdt niets over gezegd. Hij heeft het druk.’  

Nou, morgen zou hij het hopelijk niet meer zo druk hebben. 
Maar om zo vroeg al op de been te zijn, had ik in Café P. nog een 
tweede nacht afwezig moeten zijn en dat kon ik me gezien de 
stemming die kortgeleden aan onze tafel heerste niet veroorlo-
ven. Ik verzette mijn bezoek aan Macholdt naar de middag en 
ging ’s nachts naar Café P.  

De stemming die ik aantrof was allesbehalve geprikkeld. Ze 
hadden zich geschikt in het lot en je kon niet eens aan hen mer-
ken of nu alles verloren of alles gewonnen was. Ja, Willy had van 
Levkovitsch en Podoler de rest van het bestand gekregen en 
morgen zou hij zien hoe hij die verdeelde. Nee, Waniek was nog 
niet opgedoken. Ja, zijn verbindingsman bij de illegale grens-
overgang was op de hoogte, allang. Nee, hij zou pas vlak voor de 
grens de leiding nemen, bij Hegyeshálom, vanuit Wenen moes-
ten we daar ieder afzonderlijk naartoe. Ja, nee, nee, ja. Alles was 
in orde. Ook Levkovitsch en Podoler kwamen even bij ons aan 
tafel zitten praten, gewoon zoals je napraat na gedane zaken. Het 
lukte me om mee te praten met Levkovitsch en Podoler. Het 
kostte me eerst moeite, maar het lukte. Ik had al discipline. Zover 
was ik al. Tijdens het gesprek viel de naam Waniek en Podoler 
zei terloops dat Waniek van tijd tot tijd spoken zag. Levkovitsch 
maakte een minachtend gebaar en zei: ‘Hij vindt zichzelf te be-
langrijk. Wie bekommert zich nog om hem?’ Dat was alles. Ik 
had rustig thuis kunnen blijven. Willy vroeg me bij het afscheid 
zelfs hulpvaardig, luid en duidelijk waarom ik niet thuisgeble-
ven was – ik zag eruit of ik moest overgeven. Precies zo zei hij 
het.  
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De volgende dag – het was 7 februari – werd ik door Ma-
choldt weer niet ontvangen. Ik hoorde ook niet of hij mijn bericht 
ontvangen had.  

Nu kon ik me tenminste niet meer vergissen: hij ontving me 
met opzet niet. Alleen in de redenen erachter kon ik me nog ver-
gissen. Het hoefden niet per se negatieve redenen te zijn. Mis-
schien moest ik gewoon wachten tot de door mij verstrekte in-
formatie tot resultaat leidde. Macholdt was echt niet verplicht 
provisorisch rekening en verantwoording af te leggen. Het was 
eerder mijn taak om de uitwerkingen van mijn informatie tot nu 
toe na te gaan.  

Over Waniek wist ik al dat hij zich een tijd niet zou vertonen, 
dat hij spoken zag en dat hij zichzelf heel belangrijk vond. Ik 
belde zijn privénummer; er werd niet opgenomen. Ik belde zijn 
kantoor; hij was op reis, luidde de informatie, en wel zakelijk, en 
ze wisten niet wanneer hij terugkwam, Heil Hitler. Daaruit kon 
je van alles concluderen, zelfs zijn arrestatie. En al wilde ik me 
niet direct op die verklaring vastleggen, dat Waniek in de pro-
blemen zat, leed geen twijfel.  

Mijn volgende onderzoek betrof Sudrich. Ik ging naar Café F. 
en vroeg of meneer Sudrich er al was. De ober – het was dezelfde 
als de eerste keer dat ik het vroeg – schudde zijn hoofd, maar 
vroeg me deze keer niet om bericht achter te laten. Ik vroeg door, 
wanneer meneer Sudrich zou komen. Dat was niet te zeggen, 
antwoordde de ober en maakte aanstalten om weg te lopen. Of 
meneer Sudrich nog wel regelmatig in Café F. kwam, wilde ik 
weten. De ober draaide zich langzaam om. ‘Misschien kan me-
neer zelf komen kijken, als meneer het zo belangrijk vindt,’ zei 
hij ondoorgrondelijk deemoedig en liet me staan. De conclusie 
lag voor de hand dat het ook met meneer Sudrich niet allemaal 
in orde was.  

Bleven nog over Levkovitsch en Podoler, en dat zou eigenlijk 
het gemakkelijkste geweest zijn. Maar een nachtelijk bezoek aan 
Café P. kon ik niet meer over mijn hart verkrijgen. Ik kreeg last 
van mijn zenuwen, voor het eerst. Ik was bang om mezelf te ver-
raden, helemaal vanzelf, zoals na een ellenlang kruisverhoor. Ik 
kon er allemaal niet meer tegen. Ik had de gesprekken aan tafel 



 151 

niet meer kunnen verdragen. Ik had de verborgen vriendschaps-
betuigingen van Willy Ebenstein niet meer kunnen verdragen en 
de verborgen vijandigheid van de gebroeders Kaminsky niet. Ik 
had het niet kunnen verdragen Levkovitsch en Podoler te zien en 
ik had het niet kunnen verdragen ze niet te zien. Ik kon niet naar 
Café P. Ik nam om tien uur ’s avonds twee zware slaappoeders 
in, ging naar bed en viel meteen in slaap.  

Om half vier werd ik wakker. Het hielp niet. Het betekende 
waarschijnlijk ook niets; ik had al meer dan eens vast geslapen 
en was op het gebruikelijke uur voor het koffiehuis wakker ge-
worden, maar ook die herinnering hielp me weinig. Ik probeerde 
door te slapen, nam nog een derde slaappoeder in en viel in 
slaap en werd weer wakker en kon me nog maar net beheersen, 
anders had ik alles afhankelijk gemaakt van de werking van het 
volgende slaappoeder. Dat deed ik niet. Ik was geen kind en ik 
was niet bijgelovig. Ik kleedde me aan en ging naar Café P. En ik 
merkte met voldoening dat ik onderweg steeds rustiger werd en 
mezelf steeds beter in de hand had.  

Mijn voldoening werd nog groter, toen ik tegen zeven uur Ca-
fé P. binnenging en geen van mijn vrienden meer zag zitten. Ik 
bleef bij de deur staan. Mijn gedachten waren nu volkomen hel-
der, ik kon haast drie dingen tegelijk denken en ik dacht: eigen-
lijk zou ik moeten schrikken, omdat ze er niet zijn – maar ik 
schrik niet – en dat is goed. Dat dacht ik. Zo had ik mezelf in de 
hand. Ik wenkte ober Karl. De heren waren een kwartier geleden 
weggegaan, zei hij zonder dat ik iets gevraagd had. Jammer, en 
of ze er dan, vroeg ik, allemaal geweest waren? Krasnoff? Eben-
stein? Beck? Ja, allemaal, knikte ober Karl. Levkovitsch? vroeg ik 
nog. Podoler? Nee, die waren tot nu toe niet gekomen, zei ober 
Karl en keek het café rond om er zeker van te zijn. Nee, herhaal-
de hij, ze waren er niet, de heren. Ik zei ‘Dank je’ en ging weg.  

Als ik nu nog twee of drie uur wakker gebleven was, had ik 
Macholdt ’s morgens nog op kunnen zoeken. Mijn stemming was 
redelijk goed. Maar daar had ik niet genoeg aan. Ik wilde in de 
best mogelijke stemming zijn. Die zou ik nodig hebben. Het was 
nu 9 februari.  
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Ik ging naar huis, sliep tot een uur of twee ’s middags en werd 
wakker met erge honger. Ook dat zag ik als een goed teken: de 
ongewone slaapuren en het wegvallen van de gewone consump-
ties in het koffiehuis hadden een heel normale uitwerking. En 
omdat ik bij Macholdt toch niet voor vier uur wilde verschijnen, 
had ik nog genoeg tijd voor een lichte maaltijd.  

Daarvoor kon ik net zo goed naar Café P. en bij die gelegen-
heid kon ik me er ook weer van overtuigen dat Levkovitsch en 
Podoler er niet waren. ’s Middags hadden andere obers dienst 
dan ’s nachts; ik zou terloops naar Levkovitsch en Podoler in-
formeren, heel rustig en onopvallend, het was helemaal niet 
dringend en het loonde niet eens om meteen bij binnenkomst in 
het café rond te kijken.  

En toen, meteen bij binnenkomst, zag ik Levkovitsch en Podo-
ler aan hun tafel zitten, aan hun vaste tafel, in een geanimeerd 
gesprek. Waarschijnlijk staarde ik hen ook meteen bij de deur 
aan, want Levkovitsch, die met zijn gezicht naar de deur zat, 
richtte zijn blik half naar mij en langs mij, zonder op te houden 
met praten; ik had nog het idee dat hij Podoler op me opmerk-
zaam maakte en toen stond ik al weer buiten op straat en over-
won met een hoestende, geweldige krachtsinspanning de woe-
deaanval die me te pakken had.  
 Het overkwam me toen waarachtig niet voor de eerste keer 
dat ik voor Macholdt stond als degene die gefopt was. Maar tot 
nu toe was het telkens nog gelukt mezelf en alleen mezelf de 
schuld te geven. Deze keer lukte dat niet. Deze keer was Ma-
choldt er al te duidelijk op uit geweest om me te foppen, meer 
niet. Misschien ging het om een experiment, misschien wilde hij 
precies weten hoever hij eigenlijk kon gaan, zonder dat ik er noti-
tie van nam, zonder dat ik me probeerde te verdedigen. Nu – dat 
punt had ik nu bereikt.  
 Ik voelde hoe mijn woede plaatsmaakte voor een kille, heldere 
verbetenheid. Ik wilde geen ultimatum stellen. Ik wilde hem al-
leen duidelijk maken dat hij geen willoze dorpsidioot voor zich 
had en wist heel zeker dat me dat zou lukken. Ik verbeeldde me 
zelfs dat die zekerheid aan me te zien was, dat die al uit mijn op-
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treden bleek. In ieder geval werd ik deze keer meteen aangekon-
digd en binnengelaten.  
 Toen ik binnenkwam, keek Macholdt op.  
 ‘Ja –?’ zei hij en het klonk zo ongeduldig of hij van plan was 
me het volgende moment de deur te wijzen, als ik niet direct met 
sensationeel nieuws op de proppen kwam.  
 Ik stapte naar de leunstoel voor zijn bureau en ging zitten. 
Wat een uitdaging dat was, besefte ik pas toen ik al zat en toen 
vond ik het prima. Nu moest ik laten zien dat mijn zelfbewust-
heid ook tegenover Macholdt standhield.  
 Macholdt wierp me een schuinse blik toe en boog zich weer 
over zijn papieren. Hij had de uitdaging opgemerkt en onder-
nam er niets tegen. Ik kon gewoon niet meer zo gemakkelijk be-
handeld worden; het was niet genoeg om me een bazig-verwach-
tingsvol “Ja –?“ toe te blaffen om me klein te krijgen. Ik kon dat 
“Ja –?” negeren, ik kon zwijgend in een leunstoel gaan zitten en 
ik kon Macholdt bij zijn overdreven aandachtige studie van zijn 
dossiers observeren.  
 ‘Hopelijk stoor ik je vandaag weer niet?’ zei ik ten slotte.  
 In plaats van antwoord te geven trok Macholdt een nieuw 
dossier naar zich toe.  
 ‘Ik wou graag weten of je mijn bericht over Levkovitsch en 
Podoler gekregen hebt en wat daar eigenlijk aan de hand is.’  
 Macholdt legde de map opzij – maar alleen om een andere te 
pakken.  
 ‘Wat kan er dan aan de hand zijn?’ mompelde hij tussendoor.  
 ‘Nou ja.’ Ik ging op zijn ongeïnteresseerdheid in. ‘Ik dacht al 
dat ze mijn bericht helemaal niet doorgegeven hadden.’  
 Nu verstrengelde Macholdt zijn handen boven het bureaublad 
en keek me aan: ‘Waaróm dacht je dat?’  
 De ongeïnteresseerdheid was voorbij. Dat was een heel directe 
vraag. Goed – hij kon ook een direct antwoord krijgen:  
 ‘Omdat er niets gebeurd is, Macholdt. Omdat Levkovitsch en 
Podoler rustig doorwerken.’  
 ‘En?’  
 ‘En het is toch al drie dagen geleden dat ik je een bericht over 
hen gegeven heb.’  
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 ‘En?’  
 Ik begon me een beetje onbehaaglijk te voelen, maar gaf het 
nog niet op: ‘En,’ herhaalde ik met een flauwe glimlach, én als ik 
je een bericht doorgeef waarvan ik weet dat het klopt – én waar-
van ik ook mag aannemen dat het niet helemaal waardeloos is – 
én als er dan niets gebeurt, dan moet dat toch een vreemde in-
druk op me maken, nietwaar? Dus moet ik me toch afvragen – 
gewoon uit plichtsbesef –‘ (weer probeerde ik te glimlachen) ‘– of 
er misschien iets niet in orde is. Of is het ongepast dat ik daar 
mijn gedachten over laat gaan?’  
 Nu glimlachte Macholdt ook.  
 ‘Natuurlijk moet je daar je gedachten over laten gaan,’ beves-
tigde hij zacht. ‘Vooral over de juistheid van je meldingen. Maar 
wíj bepalen de waarde ervan.’  
 ‘Betekent dat dat mijn informatie niet klopte?’  
 ‘Nee.’  
 ‘Dan was die dus waardeloos?’  
 ‘Niet helemaal.’ Macholdt wiegde met zijn hoofd. ‘Het leverde 
altijd nog het bewijs dat je je onderzoek niet tot Ariërs denkt te 
beperken. Dat is al een stap vooruit.’  
 Hij zweeg een paar seconden. Daarna veranderden zijn ge-
zichtsuitdrukking en zijn stem opeens: ‘Vertel eens, Maier – wil 
je je vader eigenlijk Dachau uit krijgen of niet?’  
 Ik zocht op zijn gezicht naar een glimlach, maar vond er geen 
meer. Hij beantwoordde mijn blik volkomen onbewogen. En hoe 
langer hij me aanstaarde, hoe onherroepelijker ik wist dat het nu 
ernst was. Nee: dat het ernst wérd, nu pas. En alles was tot nu 
toe kinderspel geweest. Macholdt had meegespeeld, dat kon hem 
niet schelen. Aan hem lag het immers niet. Alleen aan mij. Drie 
weken had ik nu zo verspeeld en verdaan. En wie weet hoever ik 
nu al was, als ik die drie weken – – maar nu bleef ik weer steken. 
Dat had geen zin.  
 ‘Denk na,’ zei Macholdt. ‘Denk rustig na. Er zit niemand ach-
ter je aan.’  
 Ik keek op, zag hem knikken en knikte terug. Werkelijk: ik 
dacht na. Precies zoals Macholdt wilde. Ik dacht: hij wist natuur-
lijk alles, van Sudrich (die misschien wel voor hem werkte), van 
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Waniek (die dan dus door Sudrich gewaarschuwd was) en van 
Levkovitsch en Podoler (die blijkbaar behoorden tot degenen die 
vrij rond mochten lopen.) Ik had niet zoveel pijn en moeite hoe-
ven doen om Levkovitsch en Podoler te laten oppakken, terwijl 
dat niet kon.)  
 ‘Waarom heb je dat niet eerder gezegd, Macholdt?’  
 ‘Wat?’  
 ‘Dat je over Levkovitsch en Podoler allang geïnformeerd bent.’  
 ‘Hoezo eerder? Heb ik dat vandáág dan gezegd? Hoe kom je 
erbij dat ik allang over ze geïnformeerd ben?’  
 ‘Die indruk heb ik.’  
 ‘Je moet geen indrukken verzamelen, Maier. Je moet inlichtin-
gen verstrekken die mij kunnen helpen bij het vervullen van mijn 
taak. Dat ik jou kan helpen je vader Dachau uit te krijgen. Is dat 
duidelijk?’  
 Weer knikte ik. En bijna weemoedig dacht ik aan het oude 
kinderspel, toen ik nu vroeg: ‘Mijn informatie tot nu toe kon je 
niet helpen?’  
 ‘Waarom begin je steeds over je informatie tot nu toe?’  
 ‘Het interesseert me gewoon, of je dat allemaal ook al zonder 
mij wist.’  
 ‘Neem aan dat ik het al wist. Neem aan dat ik toch al iets meer 
wist dan je me vertelde.’  
 Hij probeerde me iets te slim af te zijn. En dat wilde ik niet la-
ten passeren, zelfs nu niet.  
 ‘Dat liedje ken ik,’ zei ik.  
 Tot mijn verbazing en verwarring antwoordde Macholdt met 
hartelijk gelach: ‘Lees je op je oude dag misschien detectivejes? 
Op school deed je dat niet. Maar zonder gekheid: ik móet wel 
iets meer weten dan je me vertelt. Dat kan bij zo’n bedrijf echt 
niet anders.’ Hij ging rechtop zitten, hij haalde al zijn welwil-
lendheid en geduld tevoorschijn en hij kwam op gang, net als 
toen in ons eerste gesprek: ‘De inlichtingen die we krijgen zijn 
toch alleen maar uitgangspunten voor onze eigen onderzoekin-
gen. Of hoe had je je dat voorgesteld? Dat we, als we een naam 
opgegeven krijgen er gewoon naartoe gaan om de man te arres-
teren – en misschien nog zeggen: “Kijk, dat komt ervan als u zo 
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slecht bent!” – en dat is het dan? Kom nou, Maier. Het gebeurt 
soms dat de mensen denken dat de Gestapo slimmer is dan de 
gewone politie. Maar dommer?’  
 Hij keek me aan en schudde zijn hoofd en keek weer een an-
dere kant uit; blijkbaar wilde hij zich niet verkneukelen in mijn 
verlegenheid. Ook wat hij nu zei, klonk of hij het pijnlijk vond. 
‘Dat weet je toch allemaal,’ zei hij. ‘En je weet het niet pas sinds 
vandaag. Wat mij betreft: ik zal alles doen om onze afspraak na 
te komen. Jij moet nu beslissen, Maier, of jíj die afspraak na wilt 
komen.’  
 En weer, net als toen in ons eerste gesprek, deed ik nog een 
laatste poging om het onafwendbare uit te stellen; ik zei nog: 
‘Dan zou het toch het makkelijkste zijn, als je me vroeg wat je 
wou weten.’  
 En Macholdt zei nog: ‘Je moet me niet de wet voorschrijven. Je 
moet zeggen wat je weet, zonder dat ik erom vraag.’  
 En toen vertelde ik het.  
 Alleen helemaal aan het begin, alleen toen ik het over Szeged 
had, keek Macholdt kort naar me op. Vanaf dat moment luister-
de hij net zo onbewogen en maakte net zo onbewogen aanteke-
ningen als tot nu toe. En er leek voor mij helemaal geen verschil 
te bestaan tussen mijn inlichtingen vroeger en mijn inlichtingen 
nu. Hij weet het toch allemaal, dacht ik, hij weet het toch allang 
zonder mij of hij zal het ook zonder mij wel horen, dat maakt 
niets uit. Nee, het maakt wel iets uit. Ik moet oppassen. Ik moet 
berekenen hoeveel van dat alles hij misschien ook zonder mij zou 
kunnen horen en oppassen dat ik geen woord minder verraad – 
en geen woord meer, geen enkel woordje meer.  
 Ze ging heel ver, mijn berekening. Maar ze ging niet helemaal 
tot het eind.  
 Macholdt had me niet onderbroken en me, als ik haperde, niet 
aangespoord om verder te praten. Hij had zwijgend zitten wach-
ten. Nu wachtte hij misschien al een volle minuut. En nu vroeg 
hij: ‘Dat is alles?’  
 ‘Denk ik wel,’ zei ik.  
 ‘Wat betekent dat: denk ik wel? Je moet nu toch geen domme 
dingen meer doen. Wat verwacht je daarvan?’  
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 ‘Niks. En ik doe ook geen domme dingen. Dat zijn heel over-
bodige opmerkingen, Macholdt.’  
 ‘Mijn God, die overgevoeligheid. Zo bedoelde ik het helemaal 
niet.’  
 ‘Hoe dan?’  
 ‘Ik bedoelde dat je misschien een kleinigheid over het hoofd 
gezien hebt, die heel onbelangrijk lijkt – en die voor ons heel be-
langrijk kan zijn. Daarom moet je echt alles vertellen. Ik wil je 
verklaring immers niet tegen je uitspelen – nee, in godsnaam, die 
wordt ook tegen niemand van je vrienden uitgespeeld. Dat ge-
beurt niet zo gauw. En als je het precies wilt weten: je vrienden 
interesseren me helemaal niet. Je vrienden niet en die kleine ver-
klikkers eromheen niet. Via wie heeft Waniek eigenlijk contact 
met jullie opgenomen? Wie heeft daarvoor gezorgd?’  
 ‘Een van ons.’  
 ‘Ja, natuurlijk. Wie?’  
 ‘Moet ik dat zeggen?’  
 ‘Je hoeft helemaal niks te zeggen, als je dat niet wilt.’  
 ‘Krasnoff, Fedja Krasnoff, hij is gek, hij rent al vanaf maart 
rond om plannen te maken, hij weet niet wat hij doet.’  
 ‘Dat weten de anderen ook niet. Maar als hij zo gek is, kan hij 
de zaak niet georganiseerd hebben. Wie is de eigenlijke organisa-
tor?’  
 ‘Waniek. Dat zei ik toch al?’  
 ‘Ik bedoel: van jullie. Van de musici.’  
 ‘Niemand, Macholdt. Niemand. Waniek, Levkovitsch en Po-
doler hebben alles in orde gebracht en gepland. Voor de musici 
bleef er niets meer te organiseren over. Die moeten alleen nog het 
geld aannemen en de grens overgaan.’  
 ‘En van die zes is er niemand die alles bij elkaar houdt en wie 
de anderen gehoorzamen?’  
 ‘Het zijn joden, Macholdt. Vergeet dat niet.’  
 Ik zag hem grijnzen en dacht al dat het voorbij was.  
 ‘Ja, maar,’ zei hij. ‘Er moet toch iemand zijn die in geval van 
nood een beslissing neemt?’  
 ‘Dat zal dan wel blijken,’ zei ik met gevouwen handen.  
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 Macholdt schoof zijn potlood en notitieblok opzij. ‘Goed,’ zei 
hij. ‘Dank je, Maier. Het was heel interessant wat ik daar te horen 
heb gekregen. Hongarije is toch al heel interessant. En misschien 
zijn we nu gauw zover dat jíj iets van míj te horen krijgt.’  
 Die nacht had ik beter thuis kunnen blijven, al was het nu al 
de nacht van 10 februari, drie nachten voor het oversteken van 
de grens. Ik zou door weg te blijven uit Café P. lang niet zo opge-
vallen zijn als nu door mijn aanwezigheid. Ik was niet meer in 
staat om deel te nemen aan een gesprek, ik kon nauwelijks ant-
woord geven als me iets gevraagd werd, ik hield het niet uit aan 
tafel, ik liep telkens weer weg, zomaar door het café – tot Herbert 
Kaminsky ten slotte belangstellend informeerde of ík misschien 
naar Levkovitsch en Podoler uitkeek. Dat ontbrak er nog maar 
aan; ik viel zo uitzinnig tegen hem uit, dat Willy Ebenstein en Pe-
ter Beck hun uiterste best moesten doen om de rust aan tafel te 
herstellen. Wat mij betrof had ik het daar graag bij willen laten. 
Maar toen we weggingen, terwijl Levkovitsch en Podoler nog 
steeds niet verschenen waren, zei Herbert Kaminsky onverstoor-
baar en onomwonden: ‘Zie je wel? Er lijkt echt iets niet te klop-
pen!’  
 ‘En Maier lijkt echt meer te weten,’ voegde zijn oudere broer 
eraan toe.  
 ‘Verdomme,’ snauwde Peter Beck. ‘Waarom kunnen de twee 
aasgieren ook niet een keer thuisblijven?’  
 Het trof slecht, dat het juist Peter Beck was, en Herbert Ka-
minsky reageerde ook meteen: ‘Jij zei een paar dagen geleden 
nog dat ik hier geen echte stamgast ben – anders wist ik wel dat 
Levkovitsch en Podoler zeker zouden komen.’  
 ‘Thuis. Hm.’ De hoorbare nadruk waarmee zijn oudere broer 
zich tot Peter Beck richtte was duidelijk voor mij bestemd (maar 
ik beheerste me nog.) ‘Weet je zeker dat ze thuis zijn?’  
 Peter Beck draaide zich mismoedig om. ‘Waar moeten ze dan 
zijn?’ mompelde hij en bedoelde het niet als vraag.  
 ‘Dat weet ik niet,’ antwoordde Hans Kaminsky. ‘Misschien 
weet Maier het.’  
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 ‘Nog één woord’ – ik had net mijn jas aangetrokken en hield 
mijn handen in mijn zakken, terwijl ik sprak – ‘nog één woord, 
Kaminsky, en ik sla je tanden uit je bek.’  
 ‘Dat moet ik nog zien,’ zei Hans Kaminsky; het klonk inder-
daad nieuwsgierig.  
 ‘Ik ook.’ Zijn broer posteerde zich naast hem.  
 ‘Eruit allemaal!’ Willy Ebenstein probeerde de twee achter el-
kaar door de draaideur te duwen. Ze verroerden zich niet.  
 ‘Willy – dat pik ik niet. Dat kan ik niet.’ Mijn stem beefde en 
daarna hoorde ik mezelf brullen: ‘Ik kan niet meer!’ en haalde uit 
– maar toen had Peter Beck me al achteruitgetrokken, Willy ging 
voor het broederpaar staan en met sussende gebaren kwam ober 
Karl al tussenbeide.  
 Ik rende de straat op en ging gauw naar huis. Ik huilde bijna 
van woede.  
 Toen ik aankwam, stond Willy Ebenstein, die blijkbaar een 
taxi genomen had, al in de poort: ‘Kom maar liever niet meer 
naar het koffiehuis, als het te veel is voor je zenuwen.’ En bij het 
weggaan fluisterde hij nog: ‘Op mijn verantwoording.’  
 De volgende nacht ging ik inderdaad niet naar Café P. Ik bleef 
thuis, probeerde te lezen, te slapen, te schrijven – brieven vooral, 
brieven aan mijn vader, waarvan ik wist dat ik ze niet versturen 
zou. Maar misschien kon ik Macholdt binnenkort eens vragen of 
het schrijfverbod nog gold. Ik kon me overigens best voorstellen 
dat het al opgeheven was en dat mijn vader van de toestemming 
geen gebruik wilde maken. Ik kon me best voorstellen dat hij op 
de mededeling dat hij nu weer mocht schrijven beleefd en be-
scheiden en ontwapenend geantwoord had dat hij niet wist wie 
hij moest schrijven.  
 Toen er de volgende middag aangebeld werd, dacht ik eerst 
weer aan Köck – want de tijd en de omstandigheden waren bijna 
hetzelfde als bij zijn eerste bezoek: het liep tegen vijf uur, ik zat 
juist in mijn woonkeuken koffie te drinken, buiten was het heel 
koud en het bellen liet me schrikken. Toen besefte ik dat Köck nu 
alleen maar goed nieuws kon brengen – tenslotte hing dat al sa-
men met Macholdts aankondiging dat ik gauw iets van hem zou 
horen – en ik ging gauw de deur opendoen.  
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 Het was Willy Ebenstein. Snel en met een vluchtige groet 
kwam hij binnen en pas in de keuken – waarvan hij de deur 
zorgvuldig achter zich sloot – deed hij zijn jas uit. Daarna ging 
hij zitten en zweeg.  
 Ik raapte al mijn onbevangenheid bij elkaar: ‘Is er iets ge-
beurd, Willy?’  
 ‘Ja.’ Hij knikte een aantal keren voor zich uit. ‘Alles is veran-
derd, heel plotseling. Er is iets misgegaan. Of het gáát nog mis.’  
 ‘En wat heb ík daarmee te maken?’ Dat klonk jammer genoeg 
niet meer zo onbevangen. ‘Ik bedoel: waarom kom je daarmee 
juist bij mij?’  
 Nu keek Willy voor het eerst recht in mijn gezicht: ‘Ik dacht 
dat het je wel zou interesseren. Omdat je toch niet meer naar het 
koffiehuis komt.’  
 ‘Vannacht was ik weer van plan om te komen.’  
 ‘Heb ik je misschien gestoord?’ vroeg Willy en kneep zijn ogen 
een beetje samen.  
 ‘Nee, nee. Absoluut niet.’  
 ‘Maar wat is er? Waarom doe je zo agressief?’  
 ‘Ik ben gewoon een beetje nerveus, Willy. Ook als ik alleen 
ben. Dan kan ik júllie wel niet nerveus maken, maar ík ben het 
toch.’  
 ‘Ik merk het.’  
 ‘Neem me niet kwalijk. Het heeft niks met jou te maken. Doe 
nou niet zo kinderachtig en vertel wat er gebeurd is.’  
 ‘Kinderachtig?’ Hij lachte moeizaam. ‘Nee, je begrijpt me ver-
keerd. Ik weet zelf zelf niet wat er gebeurd is. Waniek heeft niks 
verteld.’  
 ‘Hoezo Waniek? Die is toch uitgeschakeld?’  
 ‘O nee. Als er iemand uitgeschakeld is, dan eerder Levko-
vitsch en Podoler. Daarvan is al drie dagen niets te zien en te ho-
ren. In plaats daarvan komt Waniek vannacht opeens naar het 
koffiehuis en hij wil de hele zaak niet door laten gaan – wil met-
een al het geld en alle sieraden terughebben – moet zogenaamd 
vragen of het bij ons engagement blijft – en wil helemaal niet 
zeggen wat dat allemaal te betekenen heeft.’  



 161 

 ‘En je denkt dat ík dat weet?’ Ik was opgestaan om aan de ka-
chel te prutsen.  
 ‘Misschien. Mischien heb jij een idee. Misschien kun jij rusti-
ger nadenken dan wij. Jij doet immers niet mee.’  
 Ik draaide me om – nee: Willy wilde geen toespeling maken.  
 ‘Heb je hem het geld al teruggegeven?’  
 ‘Natuurlijk niet. Hoe kun je dat nou vragen? Het geld is de 
enige kans dat hij ons nog de grens over helpt.’  
 Ik ging weer aan tafel zitten, tegenover Willy.  
 ‘Geef het terug,’ ze ik. ‘Geef het zo gauw mogelijk terug – ver-
geet dat je het ooit gehad hebt – en wees blij.’  
 ‘Ben je gek geworden? Wat zeg je nou?’  
 ‘Je vroeg of ik misschien een idee had. Dat is het.’  
 ‘En ons engagement?’  
 ‘Laten lopen.’  
 ‘In godsnaam, Otto –! Het gaat toch niet alleen om het engage-
ment – daar kunnen we in het ergste geval nog van afzien. Maar 
zonder Waniek komen we toch helemaal niet weg?’  
 ‘Je weet nooit waar het goed voor is,’ zei ik, omdat ik niets 
anders meer te zeggen had.  
 Willy’s lippen werden plotseling dun, zijn stem zakte en 
kwam met horten en stoten: ‘Jij hebt makkelijk praten. Omdat jíj 
niet meegaat. Daarom denk je dat het ook voor ons zo makkelijk 
is om die kans op te geven. Daarom interesseert het je niet of zes 
anderen zich kunnen redden of niet. Heel collegiaal van je. Dat 
moet ik wel zeggen.’  
 ‘Ben je gekomen om me verwijten te maken, Willy?’  
 ‘Nee,’ zei hij kortaf en afwijzend.  
 ‘Je dacht tot nu toe toch heel positief over mijn collegialiteit. 
Hoe kan dat samengaan?’  
 Willy zweeg.  
 ‘Geef alsjeblieft antwoord. Ik moet weten met wie ik praat – 
met jou of met de gebroeders Kaminsky.’  
 ‘Je praat met mij.’  
 ‘Goed. Dan zeg ik nu nog een keer: geef Waniek het geld terug 
en wees blij dat jij en jullie allemaal niks meer met de zaak te ma-
ken hebben. Dat kan jullie geluk zijn.’  
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 Willy zweeg opnieuw en deze keer langer dan eerst. Toen 
vroeg hij: ‘Waarom zeg je dat, Otto? Heb je daar een reden voor?’  
 ‘Geen bepaalde reden. Het is meer een gevoel dat ik heb. Een 
ongemakkelijk gevoel.’  
 ‘Je hebt geen reden, maar alleen een ongemakkelijk gevoel,’ 
herhaalde Willy nadenkend en zijn halfluide stem zorgde ervoor 
dat het bloed naar mijn hoofd steeg.  
 ‘Ja. Mag ik dat niet? Mogen alleen de gebroeders Kaminsky 
dat?’  
 ‘De gebroeders Kaminsky. Dat is heel vreemd. De gebroeders 
Kaminsky hebben namelijk hetzelfde ongemakkelijke gevoel als 
jij. Zij als enigen. Eigenlijk kun je zeggen dat jij het ongemakke-
lijke gevoel van de gebroeders Kaminsky daarnet bevestigd 
hebt.’  
 Er was nauwelijks nog een misverstand mogelijk. Maar ik 
weerstond zijn blik en zei net zo langzaam als hij: ‘Als je dat lie-
ver hebt, blijf dan bij het ongemakkelijke gevoel van de gebroe-
ders Kaminsky en niet bij dat van mij.’  
 Willy stond op en trok zijn jas aan.  
 ‘De gebroeders Kaminsky,’ zei hij, ‘zullen zich bij de meerder-
heid aansluiten. Behalve zij is iedereen ervoor dat ik Waniek het 
geld niet teruggeef en dat we over twee dagen de grens overste-
ken. Ik heb de anderen nog niet gezegd dat jij hier blijft. Ik zal 
het ze ook nu niet zeggen. Ik zal zeggen dat jij ook voor bent.’  

‘Doe wat je wilt, Willy.’  
Pas bij de voordeur draaide hij zich nog een keer naar me om: 

‘Kan ik erop vertrouwen dat je niet meer naar het koffiehuis 
komt en geen streep door de rekening haalt? Beloof je dat?’  

‘Natuurlijk,’ zei ik. ‘Als je wilt. Maar –‘  
‘Dank je,’ zei Willy en hij was de deur al uit.  
Nu moest ik besluiten of ik Macholdt over die ommekeer zou 

inlichten of niet. Dat was het enige wat ik nu besluiten moest. En 
ik dacht er heel lang over na, alleen al om over niets anders na te 
hoeven denken. Uiteindelijk besloot ik het niet te doen. Dat zou 
een corvee geweest zijn en ook nog een heel overbodige. Omdat 
Willy aan uitvoering van het oorspronkelijke plan vasthield, 
bleef praktisch alles bij het oude en mijn bericht zou alleen maar 
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verwarring stichten; uiteindelijk zou het me zelfs kunnen scha-
den. Ik ging niet naar Macholdt. En ik ging ’s nachts ook niet 
naar Café P.  

Eigenlijk wilde ik ook de volgende dag – het was 12 februari – 
het huis niet uit, maar deed dat toch, omdat ik geen slaappoeders 
meer had en omdat ik wat wilde eten. Misschien kwam het door 
de koude, zonnige ochtend waarin ik naar buiten ging, dat alles 
opeens zo duidelijk werd: ik moest natuurlijk zo gauw mogelijk 
naar Macholdt gaan om verslag uit te brengen, want natuurlijk 
wist hij wat er gebeurd was en als ik het verzweeg kon me dat 
mijn hele pas verworven terreinwinst kosten.  

Onderweg bereidde ik me voor op de eventuele vraag van 
Macholdt waarom ik pas vandaag met dat nieuws kwam. Ik 
mocht in geen geval antwoorden dat ik het onbelangrijk gevon-
den had. Ook dat Wanieks interventie niet eerder gekomen was, 
mocht ik tegenover hem niet beweren (want misschien kende hij 
het tijdstip.) Ik zou zeggen dat ik twee dagen thuisgebleven was, 
ziek en afgesneden van de buitenwereld. En in een van die 
vreemd opwekkende fantasieën die soms door mijn hoofd flits-
ten stelde ik me voor dat Macholdt daarna een telefoon in mijn 
woonkeuken zou laten installeren; het werd eigenlijk tijd.  

Macholdt hoorde mijn mededelingen aan zonder vragen te 
stellen, maakte een paar korte notities en zei, toen ik wegging:  

‘Goed. Er verandert verder niets. Maar heel goed dat je me in-
gelicht hebt, Maier. Dank je.’  

Ik bleef zitten.  
‘Nog iets?’ vroeg Macholdt zeker niet onvriendelijk.  
‘Ja. Maar neem me niet kwalijk. Ik heb een heleboel slaappoe-

ders geslikt en toch weinig geslapen. Misschien kan ik me niet 
duidelijk genoeg uitdrukken.’  

‘Ga door.’  
‘Je hebt de laatste keer toch beloofd dat ik nu gauw iets van je 

zou horen?’  
‘Ja?’ Hij keek me vol verwachting aan, alsof dat maar een op-

maat geweest was en niet al de vraag.  
‘Ja,’ zei ik. ‘Ik bedoel – hoe moet ik iets van je horen? Ik heb 

immers geen telefoon.’  
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‘Ah, zo.’ Macholdt glimlachte. ‘Maak je maar geen zorgen. Ik 
weet je wel te vinden. En zodra er nieuws is, geef ik het door.’  

Ik bleef nog steeds zitten en Macholdt bleef glimlachen: ‘Of 
wou je me eigenlijk vragen wannéér dat gebeurt?’  

‘Nee,’ zei ik. Daarna stond ik op en ging weg.  
Dat was de laatste dag, en wat volgde was de laatste nacht 

voor ze de grens overstaken. Ik ging ook die nacht niet naar Café 
P. Ik probeerde me krampachtig wijs te maken dat ik thuis moest 
blijven, omdat Willy Ebenstein vast nog een laatste keer langs 
zou komen. Daarna leek juist die mogelijkheid een dwingende 
reden om het huis uit te gaan, me niet bloot te stellen aan de ge-
varen van een laatste gesprek, en misschien kwam Willy ook niet 
alleen, maar met de anderen. Maar weggaan en niet naar Café P. 
– dat leek pas echt onmogelijk. Ik bleef thuis. En er kwam nie-
mand.  

De volgende dag hield ik het niet meer uit. Ik moest praten, 
met iemand praten. De enige die ik telefonisch kon bereiken was 
Paul Weiner. Ik belde hem tegen de middag – en er werd niet 
opgenomen, ook de tweede en derde keer niet. Plotseling voelde 
ik met krankzinnige zekerheid dat alle leden van de band al ge-
arresteerd waren, alle zes. En omdat ik stiekem toch op een won-
der had gehoopt dat hen de grens over zou helpen, met of zon-
der valuta, dacht ik er eerst helemaal niet over na of ze bij een 
preventieve arrestatie misschien niet beter af waren dan bij een 
arrestatie op heterdaad. Zolang er nog tijd was, tijd en kans op 
een wonder, zolang was arrestatie het ergste wat gebeuren kon 
en ik wilde niet dat dat gebeurde. Ik wilde niet dat het plan voor-
tijdig mislukte. Telkens weer belde ik Paul Weiner en het scheel-
de niet veel of ik was naar hem toegegaan. Eindelijk, bij de twee-
de van de drie keer dat ik de telefoon nog over wilde laten gaan, 
nam hij op. Er was eigenlijk niets aan hem te merken, hij klonk 
heel rustig en beheerst. Of alles in orde was, vroeg ik. Hij zei van 
wel. Wanneer hij Willy het laatst gesproken had? Een paar minu-
ten geleden. Geen nieuws? Nee, niets. Daarna nog een paar se-
conden niets, daarna zei ik: ‘Het beste, Paul,’ en Paul Weiner ant-
woordde ‘Dank je, insgelijks’ en toen was het voorbij.  
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De juiste toedracht van wat er toen in de nacht van 13 op 14 fe-
bruari aan de Hongaarse grens bij Hegyeshálom gebeurde heb ik 
nooit kunnen achterhalen. Maar uit de voorkennis die ik had en 
uit de aanvullingen die er later bijkwamen, is voor mij toch een 
bijna volledig beeld ontstaan.  
 Het leek eerst volgens plan te gaan. Kort voor middernacht 
waren ze alle zes bij elkaar op het afgesproken trefpunt, een ou-
de hooischuur aan de landweg. Dat in mijn plaats Paul Weiner 
mee zou gaan, had Willy Ebenstein twee dagen tevoren bekend-
gemaakt, blijkbaar na dat middagbezoek aan mij. Over het inci-
dent met Waniek lichtte hij de anderen pas in bij de grens. Ze be-
sloten het er in ieder geval op te wagen de grens over te gaan, 
ook als Wanieks verbindingsman wegbleef. Waniek zelf had zich 
na zijn mislukte omkeerpoging niet meer laten zien en Willy had 
nu alle valuta en waardevolle voorwerpen bij zich. Toen de zaak 
verdeeld moest worden, weigerden de gebroeders Kaminsky op-
eens hun aandeel over te nemen. Daarop bood Willy meteen aan 
alle smokkelwaar alleen de grens over te brengen – hij had dat 
vanaf het begin de slimste oplossing gevonden, zei hij nu, want 
op die manier zouden de anderen, als er iets misging, niet meer 
in gevaar zijn; ze konden dan hooguit vervolgd worden voor het 
illegaal oversteken van de grens en waarschijnlijk gebeurde dat 
niet eens, maar werden ze gewoon teruggestuurd. Toen Willy 
zijn standpunt eindelijk doorgedrukt had tegen de hevige protes-
ten van Peter Beck en Paul Weiner (Fedja Krasnoff volstond met 
een huilbui) verklaarden de gebroeders Kaminsky dat ze zich be-
dacht hadden en helemaal niet mee wilden: het wegblijven van 
de verbindingsman bewees voor hen duidelijk en definitief dat 
het plan verraden was – door mij of door Waniek, dat kwam op 
hetzelfde neer. (Dat was, voorzover ik het kan overzien, de eerste 
keer dat er een openlijke, onweerlegde verdenking tegen mij ge-
uit werd.) Tot ieders nooit opgehelderde verrassing dook de ver-
bindingsman toen plotseling op en beweerde dat hij pas een uur 
geleden het afgesproken teken van Waniek gekregen had. Nu 
leek alles in orde, ook de gebroeders Kaminsky sloten zich weer 
bij de groep aan en lieten zich met de anderen tot vlakbij de bos-
weg leiden die de demarcatielijn doorsneed. Terwijl de laatste in-
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structies gegeven werden, verdwenen ze daar. Zij waren de eni-
gen die ongehinderd Hongarije bereikten (en later zelfs Boeda-
pest.) Willy Ebenstein werd nog voor de grens opgepakt, Peter 
Beck en Paul Weiner kwamen in handen van Hongaarse mare-
chaussees, die hen een pak slaag gaven en terug de grens over 
stuurden (waar ze een paar dagen in de gevangenis zaten), en 
Fedja Krasnoff, die na het commando van de Hongaarse grens-
wacht doorliep, kreeg een schot in zijn been en belandde in een 
Hongaarse gevangenis.  
 Het duurde een week of twee voor ik de toedracht van de ge-
beurtenissen op die manier kon reconstrueren. Mijn poging om 
al eerder iets te weten te komen, mislukte volkomen. Ik onder-
nam die al op 17 of 18 februari, ik ging naar Macholdt en beken-
de zonder omhaal de reden van mijn komst. Hij antwoordde met 
alles wat erbij hoorde, met glimlachen, hoofdschudden en een 
geduldige stem dat ik weer eens in mijn oude fout vervallen was 
en dat híj er niet was om míj inlichtingen te verschaffen, maar 
omgekeerd.  
 Omstreeks dezelfde tijd begon ik weer regelmatig Café P. te 
bezoeken, schoof altijd een paar minuten bij deze of gene kennis 
aan en bleef daarna aan mijn tafeltje zitten. Op een nacht kwa-
men Levkovitsch en Podoler het café binnen of er niets gebeurd 
was; Podoler kwam naar me toe, deed heel verbaasd dat hij me 
zag en vroeg heel onschuldig waarom ik in Wenen gebleven 
was. Daar had ik mijn redenen voor, antwoordde ik scherp. Po-
doler knikte. ‘Je redenen kan ik me wel voorstellen,’ zei hij en 
ging rustig naar zijn tafeltje. Ik begon me af te vragen op welke 
manier ik hem ter verantwoording moest roepen – en eindigde 
met het besef dat ik dat helemaal niet moestt doen, dat ik voort-
aan op meer van dergelijke dingen voorbereid moest zijn en dat 
het goed was om voor zulke gevallen van tevoren een bepaalde 
houding te bedenken.  
 Toen Peter Beck twee dagen later in de draaideur verscheen, 
deinsde hij terug bij het zien van mij en probeerde een andere 
kant uit te kijken, maar ik hield mijn blik net zo lang op hem ge-
richt tot hij eindelijk terug moest kijken. Hij kwam naar mijn ta-
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feltje, ging zonder te groeten zitten en liet een hele tijd voorbij-
gaan voor hij iets zei.  
 ‘Je bent helemaal niet verbaasd.’ Het was meer een conclusie 
dan een vraag en hij keek me niet aan.  
 ‘Ik weet sinds een paar dagen dat het mislukt is,’ zei ik met 
een zekerheid waar ik zelf van schrok. ‘Hoe is het met de ande-
ren?’  
 ‘Jij wist toch van tevoren dat het niet zou lukken?’  
 ‘Hoe kom je daarbij?’  
 Nu wierp Peter Beck me een vluchtige blik toe:  
 ‘Anders was je er toch niet op het laatste moment uitgestapt?’  
 ‘Op het laatste moment?’ Ik was oprecht verbaasd (en zulke 
momenten stonden me nog meer te wachten.) ‘Dat was toch van-
af het begin tussen Willy en mij besproken, dat ik niet mee zou 
gaan? Heeft hij jullie dat niet verteld?’  
 ‘Nee.’ Er klonk een lichte verbazing in de afwijzing. ‘Daar 
heeft hij geen woord over gezegd.’  
 Dat verbaasde me niet alleen – dat stelde me zelfs teleur (al 
had ik geen recht op zulke verfijnde emoties.) Ik had erop gere-
kend dat Willy me tenminste op dat ene punt zou dekken.  
 ‘Nou, dat maakt nu ook niks meer uit,’ zei ik.  
 ‘Dat maakt wel wat uit. Als het waar is, komt de hele zaak in 
een ander daglicht te staan.’  
 ‘Daardoor? Dáárdoor komt de zaak in een ander daglicht te 
staan? Meer niet? Dan weet ik het ook niet meer, Peter. Dan weet 
ik het echt niet meer. En als je het goedvindt, praten we er niet 
meer over. Waar zijn de anderen?’  
 Peter Beck keek me aan, niet per se wantrouwig, maar eerder 
twijfelend. Maar ik kon niets doen om zijn twijfel weg te nemen. 
Ik kon niet eens zeggen dat hij nu niet voorzichtig meer hoefde te 
zijn, omdat ik echt alleen nog uit privé-interesse iets vroeg.  
 Het was niet veel wat ik die avond van Peter Beck te weten 
kwam. Hij was alleen heel openhartig over hun oordelen over 
mij en het bizarre was dat die bijna helemaal berustten op ver-
keerde combinaties of heel onbelangrijke bijzaken en zelfs op 
dingen die ik juist in het belang van anderen gedaan had. Het 
was niet alleen bizar. Het was wel een beetje verwarrend. Want 
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ieder afzonderlijk deden die verdenkingen me inderdaad on-
recht. Ik had Paul Weiner absoluut niet met opzet in het verderf 
willen storten en juist die goedgelovige sukkel als vervanger ge-
vraagd. Ook speelde ik absoluut niet met Waniek onder één 
hoedje. Ook was mijn advies aan Willy Ebenstein om het vlucht-
plan liever te laten vallen absoluut niet in mijn eigen voordeel. 
Ook was mijn laatste telefoontje absoluut niet bedoeld om Paul 
Weiner nog even uit te horen. Ook was het absoluut niet mijn 
schuld dat juist Willy Ebenstein nog voor de grens gearresteerd 
was (ik had juist geprobeerd de speciale aandacht van Willy 
Ebenstein af te leiden.) En er was nog veel meer wat ik heel an-
ders bedoeld had dat de zes dachten. Op een haar na had ik uit 
de weerlegging van hun uitleg een volmaakt bewijs van on-
schuld kunnen construeren. Het was overigens een huivering-
wekkende balans die aan die haar hing. Want op een haar na wa-
ren de zes dood geweest.  
 
Dat behalve hijzelf ook Paul Weiner vrijgekomen was (en bij ari-
sche familieleden in de provincie ondergedoken was) had ik al 
van Peter Beck gehoord, en begin maart kwam er ook bericht van 
de gebroeders Kaminsky: ze bevonden zich gezond en wel in 
Boedapest en hadden contact met Fedja Krasnoff, die in het ge-
vangenishospitaal van Sopron lag.  
 Nu er van Willy Ebenstein als enige nog geen levensteken 
was, ging ik weer naar Macholdt. Ik was ondertussen twee keer 
bij hem geweest – de eerste keer had hij me per post opgeroepen 
om me te belasten met een onderzoek naar de vroegere zakelijke 
contacten van Wanieks impresariaat en de tweede keer had ik de 
gewenste inlichtingen geleverd, en noch de eerste, noch de twee-
de keer had Macholdt iets gezegd over het oversteken van de 
grens op 14 februari.  
 Na het fiasco dat ik twee weken eerder met mijn directe vraag 
geleden had, wilde ik deze keer en handiger omweg nemen om 
iets uit Macholdt te krijgen. Het zag er ook lang naar uit dat het 
zou lukken en zelfs dat mijn onverschillige terughoudendheid 
nog tot verdere successen zou leiden. Pas helemaal aan het eind 
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bleek dat het succes toch weer gebleven was waar het hoorde: bij 
Macholdt.  
 Het begon ermee dat Macholdt de geplande omweg zelfs voor 
me verkortte. Hij deed wel heel verwonderd over mijn komst, 
maar accepteerde daarna bijna vriendelijk mijn verklaring dat ik 
toch al lang niets van hem gehoord had en dat ik alleen maar ze-
ker wilde weten of hij me niet nodig had; er kon immers ook wel 
eens post zoekraken.  
 ‘Onze post raakt gewoonlijk niet zoek.’ Macholdt toonde zijn 
bescheiden glimlach. ‘Maar je hebt volkomen gelijk. Waarom zou 
je je niet af en toe melden, ook als er niets bijzonders te behande-
len is?’  
 ‘Goed dat je dat zegt, Macholdt. Je hebt me ook al eens het te-
gendeel gezegd of liever: laten zeggen.’  
 ‘Wat bedoel je? Wanneer?’ Hij leek het zich echt niet te herin-
neren.  
 ‘Een maand geleden, Macholdt. Toen ik je drie keer achter el-
kaar niet te spreken kreeg. Toen werd me namens jou meege-
deeld dat ik alleen moest komen als ik belangrijk nieuws had.’  
 ‘Ach ja – toen.’ Hij knikte peinzend. ‘Toen was je me nog een 
beetje te ongeduldig. Maar dat ben je nu toch niet meer? Of wel?’  
 ‘Dat was ik toen ook niet. Ik was alleen maar heel ijverig. Net 
als iedere beginner.’  
 Onze blikken en onze glimlachen kruisten elkaar.  
 ‘Overigens,’ zei Macholdt terloops. ‘Ik kan je over het lot van 
je vrienden geruststellen – voor zover je al niet gerustgesteld 
bent. Ze zijn allemaal in leven. Niemand is door jouw verraad 
uitgeleverd.’ En na een heel korte pauze voegde hij eraan toe: 
‘Verraad en uitlevering zeg ik omwille van jou. Ik neem aan dat 
je in dergelijke zware begrippen denkt.’  
 ‘Ongeveer.’  
 ‘Zie je wel? En ik neem ook aan dat je gekomen bent om iets 
over je vrienden te horen. Hoofdzakelijk over die ene die blijk-
baar de aanvoerder was. Dat heb je toen voor me verzwegen.’  
 ‘Ik heb niets voor je verzwegen.’  
 ‘Echt niet? Goed. Kan zijn. Misschien weten we zelfs over je 
eigen vrienden meer dan jijzelf. In ieder geval – die hebben we in 
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hechtenis moeten nemen. Er is hem verder niets overkomen en 
het kan zelfs zijn dat hij binnenkort vrijgelaten wordt. Dat was 
toch wat je wou weten? Of niet?’  
 ‘N-nee,’ zei ik en rekte het zo lang als ik kon. ‘Nee, eigenlijk 
niet. Ik ben natuurlijk heel blij dat ik het weet en ik ben er heel 
dankbaar om. Toch moet ik bekennen dat dat níet het doel van 
mijn komst was.’  
 ‘Niet?’ zei Macholdt verwonderd. ‘Wat dan wel?’  
 ‘Dat is niet zo eenvoudig. Je hebt me eerder een speciale toe-
stemming gegeven, weet je. Dat ik “af en toe” bij je langs mag 
komen.’  
 ‘Ik had de indruk dat je dat prettig vond.’  
 ‘Jammer dat ik nu niet zeggen kan: je moet geen indrukken 
verzamelen.’ Macholdt glimlachte, Macholdt wiegde met zijn 
hoofd. ‘Maar als je begin maart zegt dat ik “af en toe” langs moet 
komen – nadat je al begin februari gezegd hebt dat ik gauw iets 
van je zou horen, is dat toch een beetje vreemd, nietwaar?’  
 ‘Ja, héb je dan niets van me gehoord? Je moest toch heel uit-
voerig onderzoek doen naar het impresariaat van Waniek?’  
 Hij glimlachte nog steeds en ik wist dat ik tot nu toe geen fout 
had gemaakt.  
 ‘Dat kún je niet bedoeld hebben, Macholdt!’ Een verwijtende 
blik ondersteunde het verwijt in mijn stem. ‘Over zoiets praat je 
toch helemaal niet? Zo’n kleinigheid zou jíj niet apart aankondi-
gen!’  
 Ook dat was geen fout, dat wist ik heel zeker. Het was het bes-
te antwoord dat ik kon geven. Want Macholdt moest een nog be-
ter antwoord vinden om het te pareren. Jammer genoeg vond hij 
dat ook.  
 ‘Klopt,’ zei hij. ‘Het was iets veel belangrijkers. En ik kan het je 
net zo goed nu al vertellen. Van dat hele indianenverhaal over de 
nachtelijke grensovergang is voor ons namelijk alleen die zoge-
naamde bareigenaar in Szeged interessant. De valuta die jouw 
vrienden voor hem overgenomen hadden, behoren hem namelijk 
niet toe. Je herinnert je toch wat ik meteen aan het begin over die 
smokkelsyndicaten gezegd heb – dat ze in het westen hoofdzake-
lijk vanuit Parijs en Amsterdam opereren en in het oosten hoofd-



 171 

zakelijk in Hongarije en Roemenië. Een van de grootste en best 
georganiseerde wordt geleid door die barmhartige man van jul-
lie in Szeged. En juist dat syndicaat moet ik onschadelijk maken. 
Nu weet je wat ik bedoelde.’  
 Hij had met koele belangstelling gesproken en tegelijk met 
overwicht en beroepshartstocht. Nu keek hij me aan alsof hij se-
rieus verwachtte dat ik professionele belangstelling zou laten 
blijken. Ik weerstond zijn blik. Daarna zei ik: ‘Bedankt voor de 
interessante uitleg, Macholdt. Ook nog bedankt voor de informa-
tie die je daarvoor over mijn gearresteerde vriend gegeven hebt. 
En nu zou ik nog heel graag iets over mijn vader horen.’  
 Macholdt boog zijn hoofd om diep na te denken en keek met 
een blanco gezicht langzaam naar me op: ‘Daarvoor? Informatie? 
Wat heb ik dan gezegd?’  
 Ik wist niet waar hij op uit was. Ik herhaalde volgzaam en 
woordelijk: ‘Dat mijn vriend verder niets overkomen is en dat hij 
misschien binnenkort vrijgelaten wordt.’  
 ‘Hm. Ja. Klopt.’ Nog een paar korte seconden dacht Macholdt 
na. ‘Ja,’ herhaalde hij vastbesloten. ‘Datzelfde kan ik ook over je 
vader zeggen.’  
 
Kort daarop werd Willy Ebenstein inderdaad uit hechtenis vrij-
gelaten. Of Macholdt me daarmee terwille wilde zijn of juist niet, 
weet ik niet. Misschien had hij er helemaal niets mee te maken.  
 Toen Willy kort na zijn vrijlating voor het eerst weer in Café P. 
verscheen, aarzelde hij (in tegenstelling tot Peter Beck) geen mo-
ment om naast me te komen zitten. Overigens richtte hij het 
woord nauwelijks tot mij en dat kwam niet alleen door het feit 
dat onze tafel zo vaak bezocht werd door andere gasten, die Wil-
ly groetten en blij waren dat hij het gered had. Rond die tijd was 
iedereen in Café P. al op de hoogte van de mislukte grensover-
gang en van Willy’s arrestatie – alleen over mijn aandeel aan dat 
alles leek geen zekerheid te bestaan. En het kon die onzekerheid 
alleen maar vergroten, en wel in mijn voordeel vergroten, dat 
Willy en Peter nu weer bij me zaten. Daarvoor moest ik hun 
dankbaar zijn. Daarvoor moest ik op de koop toe nemen dat Wil-
ly de eerste avond een vol uur voorbij liet gaan voor hij me echt 
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aansprak. Hij vroeg – en deed dat meelevend, maar het “dan 
tenminste” liet er geen twijfel over bestaan hoe hij het bedoelde: 
‘Heb je je vader dan tenminste vrijgekregen, Otto?’  
 Ik schudde mijn hoofd: ‘Nog niet.’  
 ‘Nog niet,’ herhaalde hij en knikte een paar keer voor zich uit. 
Dat was het hele gesprek.  
 Als hij de tijd daarna met me praatte, bleef dat afstandelijk en 
binnen zekere grenzen en ik kon daardoor nog net aan tafel blij-
ven zitten. Eén keer maar, ongeveer een week later, richtte hij net 
zo’n vraag aan mij en zei ook weer “dan tenminste”: of ik dan 
tenminste vooruitgang had geboekt bij de vrijlating van mijn va-
der. Ik zei ja, maar niet te nadrukkelijk en voegde eraan toe dat 
ik dat moeilijk beoordelen kon, omdat er eigenlijk maar één en-
kele onbetwijfelbare vooruitgang was, namelijk vrijlating. Willy 
knikte, zoals hij op mijn eerste antwoord geknikt had, maar deze 
keer zei hij verder niets.  
 Dat was al in de tweede helft van maart, al twee maanden 
sinds het begin van mijn werk voor Macholdt, en ik kon inder-
daad nog steeds niet beoordelen of ik vooruitgang boekte. Hoe 
onvoorstelbaar me dat nu ook lijkt – toen beschouwde ik het feit 
dat ik niet oordeelde als discipline en doelbewustheid, toen vond 
ik voor alles een verklaring en geen bedenking woog zwaar ge-
noeg om tot een breuk met Macholdt te leiden. Want een einde 
met verschrikkingen had niet alleen mij getroffen en het leek me 
erger dan verschrikkingen zonder einde die alleen mij betroffen. 
Misschien had Macholdt het vrijlatingsformulier voor mijn vader 
al in zijn bureaula liggen, misschien zou hij het dan tevoorschijn 
halen en voor mijn ogen verscheuren en misschien zou hij alleen 
al op de wens van mijn kant (het hoefde niet eens een echte op-
zegging te zijn) reageren met uitstel van de vrijlating. In ieder ge-
val kon ik me, omdat ik nu eenmaal ingegaan was op een over-
eenkomst en wederkerigheid, geen verzet tegen de door Ma-
choldt gekozen procedure veroorloven, geen twijfel, geen wan-
trouwen en geen vragen. Het was tenslotte heel vanzelfsprekend 
dat Macholdt, voor hij met zijn tegenprestatie kwam, maximaal 
van me wilde profiteren. En dat maximum had ik gewoon nog 
niet bereikt.  
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 Ik bleef dus opdrachten van Macholdt aannemen, voerde die 
blijkbaar tot tevredenheid uit, pompte mezelf vol met lichtzinni-
ge hoop, zodra hij ook maar een toespeling maakte op een ko-
mende “beslissende” actie – en trotseerde de geruchten dat ik 
voor de nazi’s werkte zo goed mogelijk. Gezien het feit dat ik 
met Willy Ebenstein en Peter Beck bleef omgaan hadden de ver-
spreiders van die geruchten me eigenlijk met rust kunnen laten. 
Maar dat hadden ze waarschijnlijk ook niet gedaan, als het wer-
kelijk en van het begin af aan een vergissing geweest was. En 
vergeleken met mijn latere ervaringen lijkt die tijd me nog steeds 
idyllisch.  
 Het was ook een zekere opluchting dat in het onderzoek 
waarmee Macholdt zich nu bezighield geen stamgasten van Café 
P. verwikkeld waren. Ik had vaak iets te doen in andere koffie-
huizen en één keer moest ik voor een paar dagen zelfs een schijn-
engagement als pianist aannemen, in een kleine gelegenheid in 
een buitenwijk, dat als trefpunt diende voor twee Hollanders en 
Roemenen op doorreis. Verder was mijn activiteit heel nuchter 
en saai. Ze leek soms zo overtuigend op ambtelijk hulpwerk, dat 
ik nauwelijks nog besefte voor wie ik eigenlijk werkte en wat ik 
eigenlijk aan het doen was. En soms probeerde ik zelfs Ma-
choldts maxime dat deviezensmokkel tenslotte onder ieder re-
gime illegaal was, heel serieus als richtsnoer te nemen. Maar dat 
lukte ook niet. Ik had dat richtsnoer al te snel en te strak gespan-
nen. Misschien, als ik niet vanaf het begin de druk van het ver-
raad van de zes gevoeld had, misschien als ik er geleidelijk naar-
toe had kunnen werken en als ik tijd had gehad om me te bezin-
nen, misschien was het dan niet zover gekomen.  
 Overigens kon ik toen zelfs aan die ontwikkeling nog een 
troostrijke kant ontdekken; toen kon ik er nog munt uit slaan dat 
ik zo gauw ieder vermogen en zelfs gewoonweg ieder recht ver-
speeld had om scrupules te hebben. Als ik aan Paul Weiner 
dacht, aan Willy Ebenstein en aan Peter Beck, dan was het niet zo 
erg om de een of andere Hollandse of Roemeense staatsburger 
uit te schakelen, die verder alleen maar door de Gestapo ver-
hoord en het land uitgezet werden. Nee, dat was dan echt niet 
meer zo erg.  
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[11] 
 

Half april, na het uitvoeren van een wat moeilijkere opdracht, 
gaf Macholdt me bijzonder veelbelovende complimenten en 
sprak met bijzondere nadruk over een “laatste fase”, een “beslis-
sende actie,” die we – hij zei inderdaad “we” – nu nog voor ons 
hadden.  

Deze keer kwam er van mijn kant iets tussen. Deze keer had ik 
om zo te zeggen geluk. Want Stascha, die ik al lang niet gezien 
had en die ik net zo goed pas een paar dagen later had kunnen 
tegenkomen – liep me toevallig al op de ochtend van 18 april te-
gen het lijf, nog op het juiste moment, nog voor ik naar Macholdt 
moest voor dat beslissende bezoek.  

Het gebeurde niet in Café P., maar in net zo’n soort café in de 
binnenstad, dat voor mij soms als overslagplaats diende voor het 
ontvangen of doorgeven van informatie. Die ochtend had ik een 
afspraak met de nachtportier van een groot hotel aan de Ring-
straße; hij had me bijzonder lang laten wachten en toen ik na zijn 
vertrek heel moe en hongerig was, besloot ik hier meteen een 
kleinigheid te eten (en niet zoals gebruikelijk pas in Café P.) en 
dan direct naar huis te gaan.  

Net toen ik afrekende, verscheen Stascha in het gezelschap 
van twee Wehrmachtofficieren. Het was niet duidelijk of ze mij 
met opzet over het hoofd zag of niet. Maar toen haar twee bege-
leiders kort daarop naar de tafel ernaast gingen, verdiepte ze 
zich zo geïnteresseerd in een geïllustreerd tijdschrift, dat ik niet 
langer twijfelen kon aan haar bedoelingen. Ik stond op om mijn 
jas aan te trekken. Op dat moment keek Stascha op, schudde 
haar hoofd met een onwillige grimas, en haar wijsvinger tikte 
twee keer kort op het tafelblad. Ik ging weer zitten, deed nu op 
mijn beurt ongeïnteresseerd en pakte een krant. Na een tijdje 
kwamen de twee officieren bij Stascha terug, praatten nog even 
met haar, dronken nog wat en namen afscheid.  

Een paar seconden later zat Stascha bij mij aan tafel: ‘Ben je 
helemaal gek? Misschien was je me nu echt ontlopen, hè? En ik 
kom hier al voor de derde keer, speciaal voor jou!’  
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Ik vroeg me helemaal niet af of dat waar kon zijn en hoe ze ei-
genlijk wist dat ze me hier kon vinden. Ik keek haar aan, ik keek 
Stascha aan, haar gezicht en haar glimlach, langzaam en genie-
tend. Het kwam uit een andere wereld. Ik was vergeten dat zo-
iets nog bestond, dat er nog zo gepraat en geglimlacht werd.  

‘Voor mij – hierheen?’ vroeg ik ten slotte (maar ik geloofde 
haar.) ‘Ik heb toch een stamcafé?’  

Stascha vertrok haar gezicht pijnlijk, alsof alleen al de gedach-
te aan Café P. haar kotsmisselijk maakte.  

‘Alsjeblieft zeg! Wie gaat er nog naar die hoerentent, als het 
niet nodig is? – Móet jij?’ vroeg ze, terwijl haar hoofd wat naar 
voren kwam en haar ogen versmalden tot spleetjes.  

‘Moeten –.’ Ik haalde mijn schouders op. ‘Dat maakt toch niks 
uit?’  

‘Dat maakt wel wat uit, Otto. Het is niet goed voor je. Hele-
maal niet goed.’  

‘Sinds wanneer interesseert het je wat goed voor me is?’  
Stascha liet woordenloos haar tanden zien en verroerde zich 

niet, toen ik haar hand pakte. Daarna sloot ze opeens haar lippen 
en ogen en boog haar hoofd achterover.  

Het ging heel snel allemaal en het was een beetje angstaanja-
gend.  

‘Wees toch blij dat het me interesseert.’ Ze sprak nu met har 
zachte, halfdonkere stem, die altijd een beetje zangerig klonk. 
‘Wie interesseert zich verder nog voor jou?’  

‘Godzijdank niemand. Ik ben niet nieuwsgierig.’  
‘Wie verder?’ drong Stascha aan en het was een ander aan-

dringen dan vroeger soms, als ze gedronken had. ‘Wie bekom-
mert zich erom wat goed voor je is? Zeg toch wat, Otto!’  

Ik dacht te weten waar ze op uit was en zweeg.  
Stascha’s gezicht was vlak voor het mijne: ‘Wanneer heb je 

voor het laatst een vrouw gehad?’  
‘Dat weet ik niet, Stascha,’ zei ik herademend en om te zorgen 

dat mijn glimlach haar niet kwetste, voegde ik er ernstig aan toe: 
‘Ik heb andere zorgen.’  

‘Wanneer?’ Stascha liet zich niet afleiden. ‘Wanneer? Vertel 
het dan!’  
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Heel onnadenkend en hoofdzakelijk omdat ik ervan af wilde 
zijn, gaf ik het blijkbaar gewenste antwoord: ‘De laatste was jij, 
Stascha.’  

‘Je liegt,’ stelde Stascha met komische voldoening vast en 
leunde achterover.  

Maar ik had niet gelogen. Ik had de waarheid gezegd. En on-
der de onbarmhartige speurzin waarmee Stascha mijn laatste 
maanden belicht had, was die hele tijd ineens troostelozer dan 
ooit. Een paar minuten geleden had ik nog gehoopt dat ik alles 
zou vergeten, dat ik in de andere wereld waaruit Stascha aan 
kwam waaien misschien toch kon onderduiken, een paar uur, 
een nacht misschien. Dat was nu afgelopen. Zelfs als ik nu met 
Stascha naar bed ging, was er geen redding en geen vergetelheid 
meer.  

‘Echt waar, Stascha,’ zei ik, omdat ik de hapering in het ge-
sprek niet anders kon oplossen. ‘Jij was echt de laatste.’  

Stascha keek me onderzoekend aan: ‘Verlangde je naar me?’  
‘Nee. Maar nu wel.’  
‘Je liegt,’ fluisterde Stascha langs me heen en schudde zachtjes 

haar hoofd. ‘Je liegt, je liegt.’ Het klonk bijna liefkozend, bijna als 
een wiegenlied.  

‘Ja, waarom – – waarom zeg ik dat – –‘ Stascha wiegde zich in 
haar halfdonkere zingen, met haar ogen dicht; uiteindelijk was 
ze toch dronken. Plotseling sperde ze haar ogen open, maar keek 
me niet aan: ‘Omdat je tegen iedereen liegt, tegen iedereen. 
Waarom zou je dan juist tegen mij niet liegen?’  

‘Ik heb niet tegen je gelogen!’ Krampachtig hield ik eraan vast 
dat het echt alleen daarom ging, om een laatste nacht, om ver-
langen sindsdien. Misschien kon ik er nog een heel uur aan vast-
houden, dacht ik, een heel lang, kostbaar uur. Als Stascha me 
maar niet stoorde. Als ze maar niet zei wat ze ermee bedoelde 
dat ik tegen iedereen loog.  

Stascha stoorde me niet en Stascha zei niets, niet in de taxi en 
niet in haar kamer en ook naderhand niet. En een vol uur voelde 
ik me bijna mens. Bijna, toen Stascha naast me lag, naakt en ade-
mend en rustig, en ik kon haar aanraken en haar nemen: bijna 
hield ik van haar.  
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Ik streelde haar arm. Ze verroerde zich niet. Ze lag op haar 
rug en haar haar, donker in het donker, viel gelijkmatig aan bei-
de kanten op het lichte kussen. Waarschijnlijk sliep ze. Gewoon 
zoals je slaapt.  

Behoedzaam strekte ik me naast haar uit, legde mijn handen 
onder mijn hoofd en keek naar het plafond.  

‘Zou je met me weg willen?’ vroeg Stascha en ze had niet ge-
slapen, ze was klaarwakker.  

‘Waarom vraag je dat?’  
‘Of je met me weg wilt. Geef toch antwoord. Weg.’  
‘Je bedoelt – een paar dagen? Ergens in de buurt?’  
‘Nee. Ik bedoel: weg. Helemaal weg. Ver weg. Naar het bui-

tenland. Met mij. Zou je dat willen? Je snapt toch wel wat ik be-
doel?’  

‘Daarom wou ik ook weten waarom je dat vraagt. Dat is niet 
zo simpel.’  

Stascha kwam half overeind, leunde op een elleboog en boog 
zich schuin naar me toe. Ik wist zonder dat ik keek dat haar ogen 
boze spleetjes waren en haar lippen dun.  

‘Otto,’ zei ze. ‘Luister, Otto. Ik ben nu heel eerlijk tegen je. 
Doodeerlijk. En je loopt nu niet weg, hoor je?’  

‘Ja.’ Ik knikte naar boven in de lucht. ‘Maar kijk alsjeblieft niet 
zo boos. En kom niet met dreigementen.’  

Stascha haalde kort en heftig adem, voor ze met een nieuwe, 
verdacht lichte stem verder sprak: ‘Je begreep me verkeerd met 
dat weglopen. Ik wou niet dreigen. Ik wou alleen dat jij net zo 
eerlijk was als ik.’  

‘Ik bén eerlijk, Stascha.’  
‘Je bent een schoft,’ zei Stascha rustig en terloops. ‘Maar dat 

wist ik allang en dat geeft niks. Waarom wil je niet weg met mij?’  
‘Omdat ik dat niet kan.’  
‘En waarom kun je dat niet, Otto? Maar maak me nou niks 

wijs!’  
Zo scherp en zonder overgang was ze vervallen in de ordi-

nairste hoerentoon, dat ik onwillekeurig overeind kwam: ‘Wat 
zeg je nou?’  
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‘Dat trucje werkt niet.’ Uitdagend stak ze haar tong tussen 
haar lippen.  

‘Waaróm kun je niet weg?’  
Ik schudde mijn hoofd en keerde me van haar af.  
‘Jammer, Stascha. Eerst was alles zo mooi en rustig – ik dacht 

dat je sliep – en ik hield bijna van je. En nu –‘  
Nog terwijl ik sprak had Stascha zich dicht tegen me aan ge-

vlijd, tot haar kin op mijn schouder lag: ‘Niet boos zijn, Otto.’ 
Haar adem ging geremd en onregelmatig en tegen huilen aan. 
‘Alsjeblieft niet. Ik houd toch van je? Jij klapt altijd meteen dicht 
en je bent altijd meteen bang – niet bang zijn, ik weet wat je doet 
– en waarom je het doet – ja, ja, ja, ik weet alles – en ik zou voor 
mijn vader precies hetzelfde doen – maar ze houden je voor de 
gek, Otto – dat wou ik je kortgeleden al zeggen en nu heb ik het 
nog eens na laten vragen – en nu weet ik heel zeker dat het geen 
zin heeft – alsjeblieft, Otto, je moet nu heel rustig blijven – blijven 
liggen zoals je ligt – en rustig luisteren, ja? Otto, het heeft geen 
zin meer – je krijgt je vader er niet meer uit – lieveling, arme – – 
je vader leeft niet meer – je vader –‘  

Maar dat ging al over in een kreet, en toen hadden haar han-
den zich al om mijn schouders geklemd en haar vingernagels me 
al bloedig gekrabd, zo mateloos wurgde en schudde ik haar, een 
paar wilde seconden lang. Daarna duwde ik haar weg, rende 
naar de badkamer, liet de wastafel vollopen met koud water en 
stak mijn hoofd erin. En toen kwam als een klap en als een blik-
semflits het inzicht dat ze gelogen had.  

Ik kwam omhoog met mijn hoofd om adem te halen, diep en 
gelukkig adem te halen; daarna stak ik het nog een keer in het 
water. Het was volkomen duidelijk. En het was ook net iets voor 
haar. Ze had zich voorgenomen om er met mij vandoor te gaan, 
ten koste van alles. Ik doorzag haar zo volkomen en ik voelde me 
tegenover haar zo wijs en superieur, dat ik helemaal niet boos 
meer was, toen ik in de kamer terugkwam.  

‘Geweldig, waar jij toe in staat bent, Stascha,’ zei ik terloops, 
terwijl ik op het bed ging zitten en me begon aan te kleden. ‘Ei-
genlijk zou ik nu nooit meer een woord tegen je moeten zeggen. 
Maar of je het gelooft of niet: ik ben onder de indruk. Dat je zó-
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iets verzint – dat je het hart hebt om dát te zeggen, echt, ik ben 
onder de indruk. Daarbij ben ik al die moeite niet waard, ik kan 
je niet helpen, Stascha, maar zo is het. Gek – eerst zei je dat ik 
niet weg moest lopen. En nu loop je zelf weg.’  

Stascha was opgestaan, had langzaam haar nachthemd aange-
trokken en was in de badkamer verdwenen. Ik wachtte nog twee 
of drie minuten en zei toen luid en toegeeflijk: ‘Het beste, Sta-
scha!’ en ging weg.  

Op weg naar huis en later thuis probeerde ik Stascha’s uitbar-
sting woord voor woord te reconstrueren en ik voelde een kou-
de, pedante ergernis dat ik me juist haar laatste woorden niet 
kon herinneren. Was het “Je vader is dood” of “Je vader is ge-
storven”? Die onzekerheid bleef uren knagen. Of het duurde 
tenminste uren voor ik toegaf dat het eigenlijke knagen en zeu-
ren, de eigenlijke woede waardoor ik niet kon slapen veroor-
zaakt werd door iets anders – door de woorden: “Ze houden je 
voor de gek.”  

Pas twee dagen later, plotseling en van buitenaf, begon het te 
dagen dat Stascha de waarheid gesproken kon hebben. Twee da-
gen later verscheen Köck namelijk om te vragen of ik de volgen-
de dag naar Hotel Metropol wilde komen. Hij bracht zijn bood-
schap inderhaast, excuseerde zich en voegde er nog aan toe dat 
meneer Macholdt me deze keer waarschijnlijk iets heel belang-
rijks te vertellen had, anders was het bericht net als altijd wel via 
de post gekomen. Daarna ging hij de trap af. En daarna dacht ik 
– en ik dacht het heel rustig en nuchter, dat Macholdt me van de 
dood van mijn vader in kennis wilde stellen.  

Het was de eerste keer dat ik stilstond bij de gedachte aan de 
dood van mijn vader. Tot dan toe had ik me altijd alleen maar 
afgevraagd of het bericht van Stascha helemaal afkomstig was 
uit haar verbeelding of misschien toch van bepaalde, totaal ver-
keerd begrepen aanknopingspunten. Misschien had Stascha in 
de bar aangepapt met een nazibons, hem over mijn vader verteld 
en hem zover gekregen dat hij inlichtingen ging inwinnen. Mis-
schien had ze toen van hem begrepen dat de zaak volkomen ho-
peloos was of misschien dat mijn vader ziek was, wat misschien 
een feit was of misschien een vergissing (dat hij in de ziekenba-
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rak tewerkgesteld was, wist ik immers van hemzelf.) Maar hoe 
dan ook, het paste in ieder geval bij Stascha’s woorden “Ze hou-
den je voor de gek.” En daarmee had ik twee dagen lang genoe-
gen genomen.  

Nu ik uitzicht had op een “belangrijke mededeling” van Ma-
choldt moest ik me wapenen tegen alle denkbare gevallen, ook 
tegen het nog steeds nauwelijks voorstelbare geval dat mijn va-
der werkelijk dood was. Nu moest ik uit Stacha alles zien te krij-
gen wat ze wist. En als ze nu de begrijpelijke triomf binnen wilde 
halen dat ze niet vertelde wat ze wist, moest ik het zo regelen dat 
ze juist het prijsgeven een triomf vond.  

Tegen zes uur ’s avonds belde ik bij Stascha aan. Tot mijn er-
gernis was het niet Stascha die opendeed. Rode Lilly stond voor 
me, zette grote ogen op en maakte geen aanstalten om me binnen 
te laten.  

‘Ze ligt nog in bed,’ mompelde ze. ‘Wil je naar haar toe?’  
‘Ja.’  
‘Het gaat helemaal niet goed met haar, Otto. Ik weet niet –‘  
‘Wat? Wat is er dan aan de hand?’  
‘Dat je dat vraagt! Na alles wat je haar hebt aangedaan.’  
‘Daarom wil ik ook naar haar toe.’  
‘Wacht even.’ Lilly slaakte een zucht. ‘Ik ga het vragen.’  
Toen we ons omdraaiden, stond Stascha in de deuropening, 

maar niet alsof ze de kamer uit had willen komen; ze stond daar 
maar.  

‘Otto –‘ zei Lilly radeloos en bedremmeld.  
Stascha liet haar lege blik secondenlang op me rusten, trok 

daarna haar schouders op en verdween weer. Lilly bleef in de 
deuropening staan. Toen ik naderbij kwam, stak ze afwerend 
haar handen op en draaide zich, nog steeds in de deuropening, 
om naar de kamer.  

‘Stascha,’ zei ik langs haar heen. ‘Ik moet je spreken.’ Het 
werd allemaal steeds onbehaaglijker.  

Plotseling – blijkbaar op een teken van Stascha – knikte Lilly 
me toe en liet me door. Daarna deed ze van buitenaf de deur 
dicht.  
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Stascha lag op bed, ze zag er ziek en ellendig uit en ik wist 
niet wat ik moest zeggen. Ik maakte omslachtig een stoel vrij en 
zette die naast het bed.  

Nauwelijks was ik gaan zitten, of Stascha draaide zich met een 
ruk om; haar lippen beefden: ‘Wat wil je?’  

Ik keek haar aan tot haar blik iets van zijn boze fonkeling ver-
loor.  

‘Ik wil mijn excuses aanbieden.’  
Stascha floot een kort, minachtend lachje tussen haar tanden 

en staarde in de lucht.  
‘Ik heb me de laatste keer verschrikkelijk gedragen, Stascha.’  
Stascha zweeg.  
‘En ik wou zeggen dat het me heel erg spijt.’  
Stascha zweeg nog steeds. En ik wist waarop ze wachtte: ‘Ik 

heb je onrecht aangedaan, Stascha.’  
‘Aha!’ Ze kwam overeind. ‘Dus dat zie je in,’ voegde ze er wat 

rustiger aan toe en liet zich achterover glijden.  
‘Natuurlijk zie ik dat in. Ik wist achteraf meteen dat je het 

goed bedoeld had. En daar gaat het tenslotte om.’  
Stascha kneep haar ogen samen: ‘Wat betekent dat – goed be-

doeld?’  
‘Nou – dat je echt geloofde wat je zei.’  
‘En? Wat betekent dat? Geloof jíj het dan níet?’  
‘Ik? Nee,’ zei ik met een lichte verbazing.  
Opnieuw begonnen Stascha’s lippen te beven, daarna werd 

haar gezicht heel star, net als haar stem: ‘Geef mijn handtas aan.’ 
Met een bazig gebaar wees ze naar haar toilettafel. ‘Vlug, vlug. 
Dat ik je niet lang meer hoef te zien.’  

Ze vond meteen wat ze zocht en gaf het me.  
Het was een brief aan de een of andere naam en door de een 

of andere naam ondertekend, een korte brief:  
Waarde partijgenoot, In antwoord op u vraag delen wij u mee dat de 

jood Joseph Maier in de hechtenis van concentratiekamp Dachau op 9 
maart 1939 gestorven is. Heil Hitler! Namens de kampleiding.  

Nog terwijl ik over het papier gebogen zat, hoorde ik Stascha’s 
stem: ‘Zo. En maak nou dat je wegkomt.’  
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De volgende minuten herinner ik me niet precies. Ik voelde 
een krampachtige misselijkheid in mijn maag, kreeg daarna een 
slap gevoel en wist niet of ik dat moest laten merken – maar toen 
was Stascha al op me af gesprongen en ze fluisterde: ‘In gods-
naam’ – ik voelde nog hoe ik in elkaar zakte, dacht nog op de 
grond terecht te komen en toen was het Stascha’s bed.  

Stascha knielde naast me, legde een vochtige handdoek op 
mijn hoofd en wilde dat ik haar iets zou vergeven.  

‘Dat je me eruit gegooid hebt?’ vroeg ik.  
‘Vergeef me, Otto. Vergeef me.’ En ze kuste me ademloos op 

mijn wangen en in mijn hals. Mijn boord, merkte ik nu pas, stond 
open.  

‘Maar ík hoef jou toch niets te vergeven, Stascha?’  
Haar hoofd lag op mijn schouder, nu liet ze het langzaam 

langs mijn arm glijden en borg haar gezicht in mijn hand.  
Plotseling en onweerstaanbaar gebeurde het dat de tranen in 

me opkwamen. Ik boog me half over Stascha en kuste haar haar.  
‘Ik houd van je, Stascha.’  
Ze drukte zich zwijgend tegen me aan.  
‘En nu moet ik gaan.’ Daarmee kwam ik overeind.  
Stascha keek me ongelovig aan: ‘Gaan? Nu? Nu moet je toch 

bij me blijven, voor altijd!’  
‘Maar dat kán ik toch niet,’ zei ik met een huilerige en wanho-

pige stem, die ik zelf vreemd vond klinken. ‘Ik moet toch weg? 
Ik moet toch iets doen?’  

Nog zittend had ik me een beetje gefatsoeneerd. Nu liep ik 
naar de deur. Toen merkte ik dat Stascha nog steeds voor het bed 
knielde en liep weer terug.  

‘Ik moet nu gaan, Stascha. Ik weet nog helemaal niet wat er 
gaat gebeuren. Misschien weet ik het morgen. Je moet nog tot 
morgen geduld hebben.’  

Stascha was slap op bed gezakt; ik ging naast haar zitten, mijn 
hoofd was leeg en het leek opeens niets uit te maken of ik nu hier 
bleef of niet.  

‘Waarom tot morgen?’ Dun en toonloos en zeurderig was haar 
stem. ‘Nu wéét je toch alles al? Wat wil je nog méér? Wat kun je 
nog méér weten?’  
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‘Nee, Stascha. Dat bedoel ik niet. Ik krijg morgen van mijn op-
drachtgever een heel belangrijke mededeling, dat bedoel ik.’  

‘Wat voor mededeling? Wat heeft die je nog te vertellen?’  
‘Misschien hetzelfde als wat jij me verteld hebt.’  
Stascha kwam moeizaam overeind: ‘Otto. Ben je gek gewor-

den? Denk je nou echt dat hij je de waarheid zal vertellen?’  
‘Misschien. Waarom niet? Het is allemaal een beetje anders 

dan jij het ziet. We zaten bij elkaar op school, weet je – en we 
hebben zo’n verstandhouding dat – – maar dat begrijp jij niet, 
Stascha.’  

‘Otto. In godsnaam, Otto.’ Steeds bezwerender drong haar 
stem aan en haar ogen flikkerden. ‘Otto – als hij gewild had, dan 
had hij het toch allang gezegd? Hij weet het al weken!’  

‘Ja,’ zei ik. ‘Dat klopt. Daar dacht ik niet aan.’ En nu, terwijl ik 
het zei, drong het pas langzaam tot me door. ‘Ja, je hebt gelijk. 
Dan zal hij me wel wat anders vertellen.’  

‘Maar wat dan, Otto? Waarom ga je eigenlijk naar hem toe? 
Wat heeft hij je nu dan nog te vertellen?!’  

‘Dat weet ik niet. Dat hoor ik morgen. En nu moet ik gaan.’  
Ik stond op. Stascha hield me niet meer tegen. Alleen haar 

ogen flikkerden, terwijl ze me nakeek.  
‘Morgen, voor zover ik het kan bekijken, kom ik bij je.’ Dat zei 

ik al bij de deur; ik wilde zo niet bij haar weggaan.  
Stascha verroerde zich niet en Stascha antwoordde niet. Ik had 

er veel voor overgehad, als ze iets gezegd had. Ze had zelfs mo-
gen zeggen: ‘Je liegt.’ Maar ze zei niets en ik ging weg.  
 
Mijn vader is dood, alles is vergeefs geweest – alles is vergeefs 
geweest, mijn vader is dood: ik weet niet hoe vaak ik dat tegen 
mezelf zei. Toen, dat weet ik wel, had ik het zonder overgang en 
definitief aanvaard.  
 Van dat definitieve ging geen pijn meer uit en geen treurnis. 
Zo weldadig eenvoudig was het daarna niet meer. En al heb ik in 
het optekenen van gecompliceerde gevoelens en gedachten nu al 
een zekere oefening, wat er toen in me omging, kan ik niet weer-
geven. Telkens weer, al die laatste maanden, had ik me onop-
houdelijk en tot in de kleinste details voorgesteld wat ik zou 
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doen als mijn vader op een dag vrijkwam, en nooit, zelfs al was 
het tot het eind van mijn leven bij louter voorstellen gebleven, 
had ik daarvan afgezien. Maar dat ik op een dag door het eind 
van zíjn leven gedwongen zou zijn ervan af te zien, daar had ik 
geen rekening mee gehouden. Daardoor raakte ik in een toestand 
van leegte en verdoving, die maar langzaam en geleidelijk ver-
dween, eerst hulpeloze woede, daarna waanzinnig brandende 
teleurstelling en ten slotte volkomen rust. Bij die rust bleef het 
dan. Die berustte op het inzicht dat er voortaan geen hoop meer 
voor me was en daardoor ook geen vrees meer. Het was een rust 
zoals ik al lang niet meer en misschien nog nooit gevoeld had, 
echt een ijzige rust. En het beetje genoegdoening dat me nog ten 
deel viel, heb ik daaraan te danken.  
 Het duurde een tijd voor dat allemaal duidelijk werd. Bij de 
eerste, ongewone poging me in mijn nieuwe situatie te schikken, 
dacht ik ten onrechte nog dat ik nu “vrij” was. Nu, “vrij” was ik 
niet. Alleen de opdrachten, waarvan de uitvoering tot voor kort 
nog alle zin en alle pijn van mijn bestaan uitgemaakt had – alleen 
die opdrachten hoefde ik nu niet meer aan te nemen. En dat was 
tenminste nog iets. Dat zou het bijvoorbeeld mogelijk gemaakt 
hebben dat ik rustig kon luisteren, als mijn opdrachtgever me 
morgen een nieuwe opdracht gaf en dat ik dan terloops kon zeg-
gen dat ik me bedacht had en niet meer mee wilde spelen, adieu. 
Zonder twijfel een aanlokkelijk idee. Maar een al te kleine, al te 
goedkope triomf. Wat me toegevallen was, mocht niet op zo’n 
manier weggegooid worden. Daar moest ik mee woekeren. Daar 
moest ik meer uit zien te halen.  
 Het was die overweging waardoor ik inzag wat een enorme 
voorsprong ik op Macholdt had, doordat ik van een toestand die 
hij al weken voor me verzweeg en vermoedelijk zou blijven ver-
zwijgen, nu toch op de hoogte was.  
 En de volgende stap was mijn besluit om op mijn beurt die 
kennis voor hem te verzwijgen.  
 Verder dacht ik voorlopig nog niet. Ik kon ook nog geen vast-
omlijnd plan maken. Ik had genoeg aan de gewoonweg bedwel-
mende zekerheid dat alles nu anders was, dat alles wat ik van nu 
af aan deed een ander gezicht had en dat Macholdt van dat ge-
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zicht niets wist. Voor het eerst sinds ik met hem te maken had, 
was ik hem de baas.  
 Toen ik de volgende morgen in Hotel Metropol voor de taak 
stond om mijn superioriteit te laten blijken, vond ik het soms nog 
een beetje moeilijk om erin te geloven. Een nog niet helemaal 
vervlogen hoop dat alles uiteindelijk toch op een vergissing be-
rustte en dat alles goed kon komen moet nog steeds fantastisch 
en onberekenbaar door mijn hersenen gespookt hebben. Maar 
toen was het Macholdt zelf die die laatste dwaallichten van hoop 
uitdoofde, zonder het te weten. De proef slaagde.  
 Macholdt ontving me ongewoon vriendelijk en het leek bijna 
of hij nog aan een nieuwe situatie moest wennen. Hij wees naar 
de leunstoel rechts van hem, bood me een sigaret aan en excu-
seerde zich dat hij nog een dossier moest lezen. Ik ging zitten en 
hield hem scherp in het oog.  
 Na een tijdje keek hij op, keek me onderzoekend aan en boog 
zich daarna weer over zijn lectuur.  
 ‘Je kijkt alsof je iets weet,’ mompelde hij.  
 Ik kreeg bijna een hartstilstand. ‘Wat zou ik dan moeten we-
ten?’  
 ‘Nou, Köck zou iets verklapt kunnen hebben.’ Macholdt rom-
melde nog wat in de papieren, voor hij ze opzijschoof. ‘Ik heb na-
melijk heel goed nieuws voor je.’  
 De ruk waarmee ik naar voren kwam, paste nog bij mijn rol. 
Maar ik weet niet zeker of er ook niet een van die dwaallichten 
door me heen flakkerde, een krankzinnige verwachting dat het 
misschien echt goed nieuws was dat Macholdt nu inleidde: ‘Ik 
moet zeggen, Maier – ik ben de afgelopen weken bijzonder te-
vreden over je geweest. Ik had er niet van opgekeken, als je een 
beetje ongeduldig geworden was. Of zelfs wantrouwig.’  
 Hij hield even in, waarschijnlijk om me de kans te geven tot 
gekrenkte tegenspraak: waar hij aan dacht en hoe hij erbij kwam. 
Maar ook als ik volkomen onwetend voor hem gezeten had, had 
ik hem dat plezier niet gedaan.  
 ‘Wat is het goede nieuws, Macholdt?’ vroeg ik zo droogjes 
mogelijk.  
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 ‘Dus tóch ongeduldig, hè? Nou komt het echt niet meer op een 
paar minuten aan.’ Hij glimlachte. ‘Of op een paar dagen.’  
 Weer boog ik wat naar voren en wist weer niet of dat in mijn 
rol paste of niet.  
 ‘Ja, Maier.’ In Macholdts stem klonk de naderende afsluiting. 
‘Jouw zaak kan over een paar dagen geregeld zijn. We hebben 
nog een laatste opdracht voor je en als die goed afloopt –‘ (hij 
ging heel handig over op een parodie op ambtelijk Duits) ‘– dan 
staat de vrijlating van gevangene Maier Joseph uit concentratie-
kamp Dachau niets meer in de weg.’  
 Hij keek me aan. Hij keek me vol verwachting aan. En of dat 
kleine dwaallicht nog geflakkerd had of niet, met het oude liedje 
was het in ieder geval voorbij. Ik had niet gedacht te zullen ho-
ren dat mijn vader over een paar dagen vrijgelaten zou worden. 
Ik wist heel goed dat er eerst nog een “laatste opdracht” uitge-
voerd zou moeten worden. En ik mocht nu zelfs glimlachen van 
mezelf en ook al blij zijn dat Macholdt dat verkeerd zou begrij-
pen en als een glimlach van opluchting zou zien. Het was de eer-
ste keer dat ik zo’n vreugde voelde: de heldere, door geen twijfel 
verwaterde vreugde dat ik niet meer degene was die het ver-
keerd begreep, maar hij.  
 ‘Vrijlaten?’ vroeg ik. ‘Echt waar?’  
 ‘Jazeker,’ antwoorde Macholdt eenvoudigweg en zelfs braaf, 
zelfs met een Duitse braafheid, die helemaal niet bij hem paste.  
 ‘En wat is de opdracht?’ Ik legde aarzeling en nieuwsgierig-
heid in mijn vraag, angst en tegelijk bereidheid, en ik boog zelfs 
mijn hoofd. Toen merkte ik dat Macholdt zijn hand uitstak om 
me iets aan te reiken.  
 ‘Wat is dat?’ vroeg ik (en wist het al.) ‘Een paspoort?’ vroeg ik 
(en wist ook al waarvoor.) ‘Waarvoor?’  
 ‘Je gaat morgen naar Parijs. We moeten nog onderzoek doen 
in de zaak-Eminescu. Hier, lees maar.’ En hij schoof kalm een 
van de dossiermappen naar me toe.  
 Ik weet het nog heel goed: dat was het moment, terwijl ik dia-
gonaal de vier of vijf pagina’s las, dat het kleine dwaallicht de 
laatste keer opflakkerde. Dat had niets te maken met de inhoud 
van het met Strikt geheim bestempelde document. Maar terwijl ik 
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las of deed alsof, wist ik zeker dat Macholdt maar één reden kon 
hebben om me naar Parijs te sturen: hij wilde, zonder me los te 
laten, een zo groot mogelijke afstand scheppen tussen mij en het 
lot van mijn vader. Tussen Wenen en Dachau waren misschien 
nog betrouwbare verbindingen mogelijk, maar tussen Parijs en 
Dachau niet. Het was heel duidelijk. En het was van alle goede 
ideeën die Macholdt ooit had gehad het beste, want op die ma-
nier profiteerde hij zowel van mijn vertrouwdheid met de zaak-
Eminescu als van mijn vertrouwdheid met Parijs. Hij gebruikte 
me en schakelde me tevens uit. Het was inderdaad een briljant 
idee.  
 Langzaam sloot ik de dossiermap, legde het paspoort erop en 
schoof beide een eindje van me af.  
 Macholdt toonde onzeker gespeelde verbazing en fronste zijn 
wenkbrauwen: ‘Je maakt niet eens notities.’  
 Ik gaf geen antwoord.  
 ‘Wat is er aan de hand?’ Nu was hij echt verbaasd. ‘Vind je de 
opdracht te moeilijk?’  
 Ik schudde nadenkend mijn hoofd. ‘Nee, dat niet.’  
 ‘Of heb je andere bedenkingen?’  
 ‘Ja,’ zei ik.  
 ‘Nu? Vlak voor het eind?’ Macholdt was buiten zichzelf van 
verbazing en dat was misschien de eerste bevestiging die hij le-
verde.  
 ‘Inderdaad,’ zei ik, zonder uit te leggen waarom ik juist nu, 
vlak voor het eind, zulke domme bedenkingen kreeg. ‘Inder-
daad.’  
 ‘En wat zijn dat voor bedenkingen?’ vroeg Macholdt.  
 Weer moest ik eerst mijn antwoord modelleren – al stonden 
de woorden allang vast, sinds ik ze van Stascha gehoord had: 
‘Hm. Vertel eens, Macholdt, houd je mij misschien voor de gek?’  
 ‘Wat?’  
 Dun en spits kwam het op me afsuizen, en zoals een schutter 
nog even de boog ophoudt waarmee hij de pijl geschoten heeft, 
zo hield Macholdt zijn hoofd een beetje schuin.  
 ‘Ik bedoel –‘ zei ik onder nieuw gedraai, ‘– stuur je me soms 
naar Parijs om van me af te zijn?’  
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 ‘O.’ Macholdt ontspande zich. ‘Nee, Maier. Als ik van je af 
wou zijn, had ik wel andere middelen.’ En nu zette hij me ernstig 
en terughoudend ook nog de veelbeproefde duimschroeven aan 
– waarvan hij niet wist dat er niets meer in zat of misschien al 
zijn eigen duim: ‘Overigens is de keus aan jou of je wilt gaan.’  
 ‘Je weet heel goed dat ik helemaal geen keus heb, Macholdt. 
Doe niet alsof. Ik heb het altijd vanzelfsprekend gevonden dat 
onze afspraak in Wenen gemaakt zou worden; ik kan hier im-
mers veel meer doen, ik weet hier de weg, ik heb direct contact 
met jou, maar natuurlijk ga ik ook naar Parijs, als ik daarmee 
mijn vader Dachau uit kan krijgen. Ik wou alleen –‘  
 ‘Wat wou je?’ Macholdt hielp me verder.  
 ‘Ik wou alleen heel zeker weten dat ik hem er dan écht uit kan 
krijgen. Dat het écht mijn laatste opdracht is.’  
 Met zijn hoofd in zijn nek en met ingespannen samengekne-
pen ogen dacht Macholdt na en woog ieder woord op een goud-
schaaltje: ‘En wat, Maier – wat, als ik je nu eerlijk zeg dat er voor 
de vrijlating van je vader geen absolute zekerheid bestaat, maar 
alleen de grootste waarschijnlijkheid? Zou je de opdracht dan 
níet aannemen?’  
 Een paar momenten was alles weer zo hard en dichtbij, dat ik 
me niet helemaal kon afsluiten voor de verloren werkelijkheden. 
Maar terwijl ik sprak, terwijl ik mijn stem hoorde beven, begon 
dat beven al weer tot mijn rol te behoren:  
 ‘Natuurlijk zou ik de opdracht aannemen. Ook dan. Waarom 
vraag je dat? Zo’n kans laat ik me toch niet ontgaan?’  
 Ik zag Macholdt knikken en opstaan en deed alsof ik het niet 
zag en praatte hardnekkig door tot aan het eind: ‘Absolute zeker-
heid heeft voor mij eigenlijk nooit bestaan, nietwaar? Absolute 
zekerheden bestaan immers helemaal niet.’  
 Nu stond Macholdt voor me en keek me aan. En nu kostte het 
me helemaal geen moeite meer om terug te kijken.  
 ‘Maier,’ zei hij, ‘ik kan je alleen maar feliciteren. Als we nog 
gymnasiasten waren en vrienden van grote woorden, zou ik nu 
zeggen dat ik je op de proef gesteld heb en dat je de proef door-
staan hebt.’  



 189 

 Ik glimlachte, omdat hij het over een “proef” had. En omdat ik 
die doorstaan had.  
 ‘Nou ja,’ zei hij nu. ‘Je hebt wel gelijk: absolute zekerheid be-
staat niet. Maar voor zover die bestaat, heb je die nu. Als het 
goed gaat in Parijs – en ik twijfel er niet aan of het zal goed gaan 
– dan sta ik in voor de vrijlating van je vader binnen vierentwin-
tig uur. Akkoord?’  
 ‘Akkoord.’  
 Macholdt wees naar het bureau. Ik stond op, stak het paspoort 
in mijn zak en nam de map met instructies onder mijn arm. Ma-
choldt keek aandachtig toe, alsof hij uit die handelingen nog iets 
te weten kon komen.  
 ‘Als je dat liever hebt,’ zei hij langzaam, ‘hoef je daarna niet 
meer terug te komen. Vierentwintig uur na binnenkomst van je 
rapport stuurt je vader je een telegram wanneer hij in Parijs aan-
komt.’  
 Sinds wanneer kunnen doden een telegram sturen? wilde ik 
vragen en het was de laatste verzoeking die ik kreeg. Ik vroeg 
het natuurlijk niet. En het volgende moment wist ik ook al hoe 
het verder moest.  
 Macholdt stond voor me. Hij wachtte op antwoord. Zo onge-
duldig wachtte hij, dat hij opnieuw het woord nam: ‘Het is dui-
delijk wat mijn voorstel betekent? Ik heb alleen afgesproken voor 
de vrijlating van je vader te zorgen. Ik zou hem altijd nog de uit-
reis kunnen weigeren – om druk op jou te blijven uitoefenen. Het 
is duidelijk hoeveel vertrouwen ik in je heb?’  
 Ik keek hem aan: ‘Niet meer dan ik in jou,’ zei ik.  
 En ik ging weg met de stralende zekerheid dat hij niets van 
mijn dubbelspel vermoedde.  
 Maar hoe vreselijk ondoorgrondelijk zijn vertrouwen in mij 
was en dat ik me op een dag zou moeten afvragen of hij het me 
niet helemaal terecht geschonken had – daarvan vermoedde ik 
van mijn kant niets. Ik zag alleen zijn dwaling en ik triomfeerde. 
Zelfs als ik niets anders had kunnen doen dan hem in zijn dwa-
ling te laten verkeren, dan had ik dat gedaan en dat was een tri-
omf geweest.  
 Maar ik kon immers meer doen, veel meer.  
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De wensdroom van de wraak, die voor mijn ogen vorm begon te 
krijgen, werd steeds volmaakter. Ik had het idee dat ik tegelijk 
met de weg tot de wraak ook de weg tot de bevrijding van zonde 
gevonden had. Ik had het idee dat ik in Parijs alles goed kon ma-
ken waaraan ik me in Wenen schuldig gemaakt had. Het was 
geen zinloze, kleinzielige wraak op Macholdt die ik van plan 
was, maar iets hoogst zinvols: ik zou toetreden tot de Franse ge-
heime dienst om de nazi’s te bestrijden. Dat was het. Daarbij kon 
ik me – niet langer geïrriteerd door Macholdts krullende lippen – 
van alles voorstellen. En al ging mijn fantasie niet zover dat ik uit 
erkentelijkheid voor mijn verdiensten voor de Franse contraspi-
onage al het ridderkruis van het Erelegioen ontving en door mon-
sieur le Président plechtig op beide wangen gekust werd, dat ik 
het Deuxième Bureau behulpzaam kon zijn bij het halen van stre-
pen door verscheidene nazi-rekeningen, stond wel vast.  
 Op dat doel was van nu af aan al mijn aandacht gericht. Van 
dat doel zou niets of niemand me afhouden. Aan dat doel besloot 
ik me volledig ondergeschikt te maken, direct na mijn afscheid 
van Macholdt.  
 Ik had opdracht de volgende middag te vertrekken en had 
dus nog een hele dag de tijd. Er zou me niets overkomen zijn, als 
ik nog twee dagen de tijd genomen had en die wetenschap gaf 
me een heerlijk gevoel, maar een nog heerlijker gevoel was dat ik 
al af kon zien van privileges die ik me zonder risico had kunnen 
permitteren. Ik hield het op de volgende middag.  
 Mijn volgende overweging betrof de “strikt geheime” instruc-
ties die ik nauwkeurig moest inprenten om ze daarna te vernieti-
gen. De vijf getypte pagina’s waaruit ze bestonden kon ik zo on-
opvallend onderbrengen dat ze aan de grens hooguit bij fouille-
ring ontdekt zouden worden. Als die kans al bestond, dan eerder 
aan de kant van de Duitsers – en bij hen was het bezit van zulke 
papieren waarschijnlijk nauwelijks een nadeel. Erger was het, als 
ik problemen met de Fransen kreeg; dan moest ik erop staan dat 
ik direct voorgeleid werd bij het Deuxième Bureau en daarin zat 
een zeker risico. Maar de vijf bladzijden leken het risico waard. 
Ze zouden in Frankrijk nog heel nuttig zijn.  
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 Toen ik thuis was, vond ik achter in mijn paspoort – dat alle 
in- en uitreisvisa al bevatte – een envelop met een voor mij ver-
rassend hoog geldbedrag (ik had tenminste in tijden niet zo’n 
hoog bedrag in handen gehad.) Het was de eerste keer dat ik zo-
veel geld kreeg en ik moet toegeven dat ik een kinderlijk-onzin-
nige weerstand moest overwinnen voor ik aan het onvermijdelij-
ke uitgeven begon. Of ik het overschot terug zou geven of dat 
dat pas echt kinderlijk en onzinnig was, wilde ik pas achteraf be-
slissen – maar toen hoefde ik me er het hoofd niet meer over te 
breken: het bedrag had vrij nauwkeurig de onkosten gedekt. 
(Dat minimumprincipe werd later ook in ander opzicht op me 
toegepast.)  
 ’s Avonds was alles geregeld. Mijn treinkaartje was gekocht, 
mijn koffer gepakt en de rest van mijn bezit was te gelde ge-
maakt. Mijn uren in Wenen waren geteld.  
 Ik vroeg me nog af of ik naar Stascha zou gaan om afscheid te 
nemen. Ik deed het niet. Dat was een volkomen doelloze hande-
ling geweest, sentimenteel (en misschien niet ongevaarlijk), ik 
was dan meteen ingegaan tegen mijn nieuwe plan om me volko-
men ondergeschikt te maken aan mijn doel, en dus deed ik het 
niet.  
 Ik ging wel naar Café P. en dat had ook een doel. Want ik zat 
daar een uur of twee zonder iemand te laten merken dat ik zou 
verdwijnen. (Willy Ebenstein kwam die nacht jammer genoeg 
niet; ik had hem graag, heel graag nog een keer gezien.)  
 Op de middag van 23 april verliet ik Wenen. Ik herinner me 
dat het een bijzonder mooie, zonnige dag was, precies wat je je 
bij een lentedag graag voorstelt en ik herinner me dat ik dat al 
zonder enige emotionele opwelling vaststelde.  
 Nu was het niet zo verwonderlijk dat het afscheid van Wenen 
geen weemoed bij me teweegbracht. Maar het zorgde ook niet 
voor de minste opluchting. Ik was me helemaal niet bewust dat 
ik iets deed wat voor honderden of duizenden anderen het op-
perste geluk betekend had: in een trein stappen, naar Frankrijk 
rijden, weg uit het machtsbereik van de nazi’s, weg, weg. En het 
was ook inderdaad niet zo dat ik aan de nazi’s ontkomen was. Ik 
wilde helemaal niet aan ze ontkomen. Ik wilde voor ze werken. 
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Ik moest mijn rol spelen, mijn dubbelrol – en omdat me van de 
beide delen voorlopig alleen de ene toegewezen was, waar niets 
aan veranderd mocht worden, daarom ging ik echt heel anders 
naar Parijs dan de honderd of duizendin mijn plaats gegaan wa-
ren. Ik ging naar Parijs, omdat Macholdt me stuurde. Inderdaad, 
zo zei ik het toen, 23 april, al tegen mezelf.  

Dat angstige nadenken over mijn rol hield me de hele reis in-
gekapseld. Het werd niet eens minder op Franse bodem, ook 
niet, toen ik juist uit behoefte aan zulke ontspanning naar de res-
tauratiewagen ging. Ik ging zitten aan een van de kleine tafeltjes 
voor twee personen, keek naar het avondlijke landschap en had 
er helemaal niets tegen gehad me nu een beetje prettig en bevrijd 
te voelen. In plaats daarvan begon me nog iets te benauwen en te 
beklemmen en ik wist niet wat het was. Pas toen de ober naar 
mijn wensen vroeg, begon het langzaam en nog steeds langs 
vreemde omwegen te schemeren: de ober sprak Frans – ik ant-
woordde in het Frans – en mijn vader (hij was zijn schoolfrans al-
lang vergeten) was nu waarschijnlijk erg onder de indruk ge-
weest en misschien zelfs trots. En pas toen, pas van daaruit kreeg 
ik het gevoel dat op de lege plaats tegenover me eigenlijk mijn 
vader moest zitten, dat ik me zo’n reis naar het buitenland altijd 
alleen maar samen met hem had voorgesteld, onophoudelijk en 
tot in het kleinste detail; en nu reisde ik alleen en zat alleen in de 
restauratiewagen en de plaats tegenover me was leeg. Een klop-
pend, wurgend gevoel van volkomen zinloosheid en hopeloos-
heid kwam in me op, zoals ik het alleen uit mijn kinderjaren ken-
de: wanneer ik verdwaald was, zo verdwaald dat er nooit meer 
een terugweg leek te zijn, hoopte ik in mijn wanhopige dwalen 
altijd maar op dat ene einde: dat de aarde zich zou openen om 
me te verzwelgen, en ik bleef dan altijd staan om daarop te 
wachten, onbeweeglijk, tot er iemand kwam die zich over me 
ontfermde. Dat herinnerde ik me nu en ook dat ik de drie of vier 
keer dat me dat overkomen was nooit gehuild had, ondanks al 
het wurgen en kloppen. En ik huilde ook nu niet in die Franse 
restauratiewagen.  

Maar ik schrok. Toen het wurgen en kloppen eenmaal voorbij 
was, schrok ik uit het diepst van mijn hart. Dat dwaallicht was 
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weer opgeflakkerd, die waanzinnige hoop dat mijn vader nog 
leefde – dat Stascha’s brief, echt of niet, in geen geval een slui-
tend bewijs was – dat er sprake was van een persoonsverwisse-
ling met een andere Joseph Maier, zoals misschien al een keer 
eerder – dat Macholdt, als hij niet telkens opnieuw zekerheid kon 
verschaffen, me helemaal niet naar Parijs had laten gaan – – ach, 
natuurlijk waren dat geen afzonderlijke en ordelijke overwegin-
gen, daarvoor had ik ze al te vaak gehad; het kwam allemaal op-
eens en duurde maar een halve hartenklop. Maar ik schrok. (En 
het was niet de laatste keer dat ik zo schrok. Van veel van de 
krankzinnige hersenspinsels die me die schrik aanjaagden kon ik 
me vroeg of laat bevrijden. Van veel niet. Ik moest alleen maar 
doen of ik vrij was.)  
 Verder verliepen de reis en de grensovergang vlekkeloos; de 
vijf getypte bladzijden die ik ten slotte gewoon in de zak van 
mijn jasje gestoken had, werden niet ontdekt en verder hoefde ik 
nergens bang voor te zijn. Bij de pascontrole hield ik de Duitse 
beambten scherp in het oog – misschien bevond zich onder de 
cijfers en letters van de verschillende stempels een geheime code 
die me een ongestoorde doorgang moest verlenen – maar daar 
had ik me waarschijnlijk weer eens door al te dramatische voor-
stellingen laten leiden. Want de Franse controle verliep net zo 
vlot als de Duitse.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  



 194 

[12] 
 
Laat op de avond van 24 april kwam ik aan op het Gare de l’Est 
in Parijs. Over de vraag waar ik moest verblijven had ik onder-
weg al goed nagedacht – ik moest nu ook bij schijnbaar minder 
belangrijke dingen oppassen voor iedere onachtzaamheid. In 
mijn instructies was geen bepaald hotel voorgeschreven: óf ze 
wilden dat ter plekke inhalen, óf ik moest al door de keus van 
het hotel mijn speurzin en initiatief bewijzen, óf het maakte mijn 
opdrachtgevers niets uit waar ik verbleef. Het Grand Hôtel de R., 
waar Eminescu persoonlijk een vast appartement had, viel in ie-
der geval af: daarvoor had ik een uitdrukkelijke order en nave-
nante financiële middelen nodig gehad. De eenvoudigste oplos-
sing was waarschijnlijk een studenten- of artiestenhotel op de 
Rive gauche geweest; ik wist er uit mijn Parijse tijd, die nu al ze-
ven jaar achter me lag, nog een heel aantal, maar had juist gezien 
die herinnering weinig zin om daar te verblijven. Uiteindelijk 
viel mijn keus op Hôtel St., een klein hotel in de buurt achter de 
Étoile, dat me in verband met mijn vroegere collega Franz Hutte-
rer te binnen geschoten was. Hutterer en ik hadden in 1935 een 
paar maanden samengewerkt als pianoduo en konden heel goed 
met elkaar opschieten. Hij was toen in het voorjaar van 1938 naar 
Parijs geëmigreerd, had in oktober per brief (geadresseerd aan 
Café P.) gevraagd of ik iets voor hem wilde doen en kort voor de 
ramp in november had ik nog zijn bedankbrief gekregen. Ik nam 
aan dat Hutterer, al was er sindsdien een halfjaar verstreken, nog 
steeds in Hôtel St. woonde. Dat hoopte ik zelfs. Ik zou dan sneller 
en zonder risico aansluiting in de emigrantenkringen krijgen.  
 Tijdens de rit van het station naar Hôtel St. moest ik nog een 
vreemde bevlieging overwinnen. Toen de taxi bij het eerste grote 
carrefour stopte, bij een van die stervormige Parijse verkeers-
knooppunten, en uit alle punten van de ster straalde licht en 
stroomden auto’s en mensen, toen, een verdovende minuut lang, 
tilden de blauwrode bundels van licht en lawaai me helemaal 
boven mezelf uit en zo’n warme uitbarsting van geluksgevoel 
doorstroomde me dat ik echt dacht dat er nog leven voor me 
was, een leven zoals ik al lang niet meer of nog nooit gekend 
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had, een nieuw leven. Ik kon me daarbij niets bepaalds “voorstel-
len”, ik hoefde me ook niets voor te stellen, want ik had het vlak 
voor ogen en bij mijn oren en in de lucht. Het was een roes en 
een vervoering. En het verdween op slag, toen de taxi zich weer 
in beweging zette.  
 Toch was ik uit mijn rol gevallen. En het zorgde opeens voor 
een volkomen onverwachte angst om aan Hôtel St. te denken, aan 
de nieuwe mensen die ik nu zou ontmoeten en tegenover wie ik 
de rol die ik tot nu toe alleen voor mezelf gespeeld had, echt 
goed moest gaan spelen.  
 Gelukkig was het zo dat rol en realiteit eerst nog één waren, 
dat er tussen mij en een zojuist uit Wenen aangekomen vluchte-
ling eerst nog geen verschil was. Gelukkig mocht ik me bij aan-
komst in Hôtel St. helemaal zo gedragen als ik me niet had mo-
gen gedragen. Maar het was puur toeval dat ik geen blunder 
maakte.  
 Meteen bij binnenkomst maakte ik de eerste van die blunders, 
die toch geen blunder was, want een verwarde nieuwkomer 
denkt daar niet aan: toen ik bij de nogal armzalige réception naar 
monsieur Hutterer vroeg, sprak ik de naam niet op zijn Frans uit, 
maar zoals in Wenen gebruikelijk. De buitengewoon zwaarlijvige 
madame keek me ingespannen aan en op haar met drie kinnen 
gecapitonneerde gezicht was totaal onbegrip te lezen. Opnieuw 
herhaalde ik Hutterer, met een h en het accent op de eerste letter-
greep, opnieuw schudde ze haar hoofd, en omdat het altijd nog 
mogelijk was dat Hutterer hier niet meer woonde, maakte ik aan-
stalten om weg te lopen. Maar toen kwam er uit het halfdonker 
van de foyer een mannelijke gestalte naar de réception die in na-
drukkelijk slecht Frans uitlegde: ‘Le monsieur veut parler avec 
monsieur Ütterér.’  
 ‘Ütterér!’ juichte de zwaarlijvige. ‘Monsieur Ütterér! Mais cer-
tainement! Monsieur Ütterér!’ En ze glimlachte uitbundig tegen 
me.  
 ‘Meneer Hutterer woont hier,’ stelde de tolk me grootmoedig 
gerust. ‘Hij komt zo. Ik zit op hem te wachten. Als ik zo vrij mag 
zijn: Landesmann.’  
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 Het was me niet meteen duidelijk dat hij zich daarmee voor 
wilde stellen, en toen ik “Maier” zei, had ik weer het gevoel een 
blunder begaan te hebben.  
 Landesmann was misschien midden veertig, hij kwam uit We-
nen en vertrouwde me ook dat meteen toe, al was het duidelijk 
genoeg te horen aan zijn manier van spreken. Verder en nog 
steeds ongevraagd vertelde hij dat hij Hutterer pas hier had leren 
kennen, maar vermoedde dat ik hem al van Wenen kende.  
 Dat bevestigde ik. We waren collega’s, zei ik.  
 ‘Collega’s?’  
 ‘Ja. Ik ben ook musicus.’  
 ‘Hutterer is musicus? Wist ik helemaal niet.’  
 ‘Jazzpianist. Tenminste, dat was hij een tijdlang.’ Ik aarzelde 
en verdacht mezelf van een derde blunder. ‘Wat hij nu doet, 
weet ik niet.’  
 Landesmann keek me met een mateloos verbaasd gezicht aan, 
draaide zijn handpalmen naar buiten en zijn stem was moe van 
vanzelfsprekendheid: ‘Wat we allemaal doen. Wachten.’  
 ‘Wachten? Waarop?’  
 ‘Op de volgende convocation. Op uitwijzing. Op een visum. Op 
geld. Op – vertelt u eens,’ onderbrak hij zichzelf, en deze keer 
maar met een halve handbeweging, ‘waarom vertel ik u dat? 
Weet u dat zelf niet?’  
 ‘Nee.’ Ik had het gesprek nu al graag afgebroken.  
 ‘Mag ik vragen hoe lang u al geëmigreerd bent?’ En hij boog 
met een scheve hoffelijkheid.  
 ‘Sinds vandaag, met uw welnemen.’  
 De mond van Landesmann viel open en hij staarde me aan:  
 ‘U – wat – u bent vandaag pas aangekomen?’ En over mijn in-
stemmend knikken ratelden zijn woorden verder en door elkaar: 
‘Vandaag pas? U wilt hier wonen? En ik dacht – o, dat is iets an-
ders! Een rothotel! Uit Wenen! Vandaag uit Wenen!’ Hij kwam 
maar niet tot bedaren, hij wilde van alles tegelijk weten: of ik in 
een kamp gezeten had en hoe het er in Wenen uitzag, of ik pro-
blemen had gehad met de uitreis en of ik een goede reis had ge-
had – en ten slotte, uit zijn enorme wirwar, draaide hij zich om 
naar de réception:  
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 ‘Que dites-vous, madame Fournier? Le monsieur arrive de Vi-
enne! Aujourd’hui!’ En hij klopte me trots en teder op mijn 
schouder.  
 De dikke madame glimlachte al een hele tijd; nu kreeg ze er 
nog een onderkin bij en met een desondanks elegante hoofdknik 
zei ze: ‘Mes félicitations, monsieur. Vous êtes bien heureux, 
n’est-ce pas?’  
 ‘Oui, madame,’ antwoordde ik gehoorzaam. ‘Je suis bien heu-
reux.’  
 In werkelijkheid was ik allesbehalve gelukkig. Wat Landes-
mann daar deed had me ook onder heel normale omstandighe-
den tegen de borst gestuit, ook zonder angst voor de een of an-
dere blunder.  
 Maar het bracht me tenminste tot bezinning. Het bezorgde me 
tenminste het volle bewustzijn van mijn rol. En toen ik de door 
madame Fournier gewenkte bediende in de rammelende lift 
volgde, had ik niet meer het gevoel dat ik nu een willekeurige 
kamer in een willekeurig Parijs hotel betrok en net zo goed een 
andere kamer in een ander Parijs hotel had kunnen betrekken, 
niet meer het gevoel dat ik eigenlijk uit eigen beweging handelde 
en ik had geen gevoel van vrijheid meer. Dat heb ik ook nooit 
meer teruggekregen. Ik ervoer mijn verblijf in Parijs altijd alleen 
maar als een wisseling van decor, zonder dat er verder iets ver-
anderd was. En op een ingewikkelde manier was het met dat ge-
voel net zo gesteld als met Macholdts vertrouwen in mijn be-
trouwbaarheid.  
 Als troost voor het verlies van mijn gevoel van vrijheid pro-
beerde ik mezelf in het begin wijs te maken dat ik gewoon een 
hoger soort vrijheid kende dan de anderen, die alléén maar vrij 
waren en er niets mee wisten te beginnen. Die hield niet lang 
stand, die troost. Maar vergeleken met mijn verdere troostpogin-
gen lijkt die me tegenwoordig – nu ik pas goed in een situatie 
ben om te vergelijken – veruit de geraffineerdste en succesvolste 
van allemaal.  
 Die eerste nacht in Parijs zat ik nog met Hutterer in een nabij-
gelegen bistro (Landesmann was na een uur hardnekkig storen 
eindelijk weggegaan.) Hutterer leek echt blij met mijn komst, 
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vond dat ik er slecht uitzag en wilde weten waarom ik niet van 
tevoren gezegd had dat ik zou komen. Ik vertelde hem dat ik na 
maanden wachten opeens een uitreisvergunning gekregen had 
en dat ik vanaf dat moment niets anders gedacht had dan zo snel 
mogelijk weggaan. Ook op zijn volgende vragen – wat ik in We-
nen gedaan had, wat mijn plannen waren, of ik verder dacht te 
emigreren en zo ja, waarheen – vond ik onschuldige en geloof-
waardige antwoorden. Ze kwamen er allemaal op neer dat ik 
mijn inspanningen voor de vrijlating van mijn vader ook vanuit 
Parijs wilde voortzetten met hulp van een in Wenen achtergeble-
ven arische vriend en dat ik alleen al daarom voorlopig geen toe-
komstplannen maakte; dat vond ik overigens nog om een andere 
reden zinloos: omdat je toch niet wist hoelang de nazi’s nog aan 
de macht bleven; ik had, zei ik (en dat was zelfs de waarheid) de 
hoop nog helemaal niet opgegeven dat het regime vroeg of laat 
ook zonder oorlog in zou storten. Hutterer was het daar niet mee 
eens, ons gesprek werd algemener en alleen toen hij verder naar 
collega’s en gemeenschappelijke kennissen begon te informeren, 
moest ik oppassen. Maar pas op de terugweg naar het hotel roer-
de hij een echt ongemakkelijk punt aan (waarvan ik toen nog niet 
wist dat het het cruciale punt in ieder emigrantenlot was): ‘Wat 
heb je eigenlijk voor een visum?’ vroeg hij.  
 ‘Een toeristenvisum voor vier weken.’  
 ‘Een toeristenvisum?!’ Hutterer bleef staan. ‘Bestaat zoiets 
nog? Laat eens kijken, alsjeblieft.’  
 ‘Heb ik mijn pas nog bij me?’ Ik tastte van buiten mijn zakken 
af. ‘Natuurlijk. Ik moet hem pas morgen afgeven. Hier.’  
 Hutterer ging onder een lantaarn staan, bladerde en schudde 
zijn hoofd: ‘Ongelofelijk. Een toeristenvisum in een joods pas-
poort. En voor vier weken. Hoe heb je dat gedaan?’  
 ‘Dat heb ik niet gedaan,’ zei ik zo begrijpend mogelijk, terwijl 
ik de pas weer terugnam, ‘maar die vriend van me die zich ook 
om mijn vader bekommert.’  
 ‘Die moet goede relaties hebben!’ Hutterers stem had een on-
dertoon die me niet beviel.  
 Ik mompelde iets instemmends.  
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 ‘Héél goede relaties,’ hield Hutterer vol. ‘Iemand die zich om 
je vader bekommert en je ook nog een Frans toeristenvisum in je 
joodse paspoort kan bezorgen –?’  
 ‘Neem me niet kwalijk. Ik wist niet dat het zo krenkend was.’  
 Hutterer begon te lachen en zijn gezicht ontspande zich met-
een: ‘Je bent gek. Ik was alleen maar verbaasd.’  
 ‘Geloof maar dat ik ook verbaasd was, toen het visum einde-
lijk kwam.’  
 We waren voor het hotel aangekomen – en ik had het niet 
herkend, zo slechtverlicht was het. Hutterer belde aan. Daarna 
knikte hij een paar keer voor zich uit.  
 ‘En dan zul je over vier weken wel helemaal verbaasd zijn, als 
je visum verloopt –‘  
 De nachtconciërge in hemdsmouwen en vest slofte voor ons 
uit door de verduisterde foyer naar de lift.  
 ‘Weet je, Hutterer –‘  
 ‘On va voir,’ interrumpeerde hij me haastig. ‘Il-y-a un autre 
bistro tout près d’ici.’  
 Onze kamers waren op de zesde verdieping en we gingen 
zwijgend naar boven. Maar toen de lift verdwenen was, kon ik 
me niet inhouden: ‘Waar is dat goed voor, Hutterer? Geloof je 
dat de conciërge nu denkt dat we Fransen zijn?’  
 ‘Natuurlijk niet,’ zei Hutterer.  
 ‘Of vind je het tactloos om Duits te spreken?’  
 ‘Nee,’ zei Hutterer. ‘Gevaarlijk. – Welterusten, Maier.’  
 Na een paar weken legde ik die verbluffende aftocht zo uit, 
dat Hutterer – die ik me herinnerde als een onbekommerde, al-
lesbehalve angstige man – toen al een heel jaar emigrant was, en 
wat dat betekende, kon ik me pas na een paar weken voorstellen. 
Later vond ik een nog betere verklaring voor Hutterers gedrag. 
Die avond leek het me alleen maar overdreven gewichtig. Ik be-
sloot hem bij de volgende gelegenheid vriendelijk toe te spreken, 
ging naar bed en werd de volgende morgen bijna met goede 
moed wakker.  
 
Op de in mijn instructies aangegeven plaats, een Italiaans reisbu-
reau in de buurt van de Opéra, moest ik me meteen de eerste 
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middag van mijn verblijf in Parijs melden. Ik had dat natuurlijk 
liever al met medeweten en goedkeuring van de Franse autoritei-
ten gedaan, maar ik beschikte niet over de juiste contacten en een 
overhaaste of anderszins amateuristische entree bij het Deuxième 
Bureau zou mijn plannen alleen maar geschaad hebben. Boven-
dien moest ik er rekening mee houden dat ik door mijn op-
drachtgevers gecontroleerd werd en dat ik door een verlate op-
komst ongenoegen of zelfs wantrouwen kon wekken. Ik besloot 
me dus aan mijn instructies te houden (en daar deed ik goed aan: 
ze waren bij dat Italiaanse reisbureau inderdaad al ’s middags, 
kort nadat mijn papieren van Hôtel St. bij de Préfecture gekomen 
waren op de hoogte van mijn komst; het Parijse apparaat van de 
Gestapo werkte uitstekend.)  
 De ochtend gebruikte ik voor een zwerftocht door de ver-
trouwde bistro’s en cafés van het Quartier Latin – niet voor een 
sentimenteel weerzien, maar omdat ik hoopte de gewenste con-
tacten misschien al de eerste dag te kunnen leggen. Inderdaad 
kwam ik tussen de middag zowel onder de obers als onder de 
gasten een paar oude kennissen tegen en een van hen wees me 
toen ook de juiste weg (die nog via drie tussenpersonen liep en 
aanzienlijk langer duurde dan ik gedacht had.)  
 Kort na tweeën verscheen ik voor het Italiaanse reisbureau. Ik 
bekeek het een paar minuten vanaf het tegenoverliggende trot-
toir en zag geen enkele bedrijvigheid. Bij mijn binnenkomst 
stond ik tegenover vijf onmiskenbaar verveelde ambtenaren; een 
van hen, die ongeïnteresseerd over de balie hing, vroeg wat ik 
wilde.  
 ‘Ik wou graag meneer Casperis spreken.’  
 ‘Waarover?’  
 ‘Privé. Ze zeiden dat meneer Casperis na twee uur te spreken 
is.’  
 Van een van de bureaus achterin was langzaam een andere 
ambtenaar aan komen lopen.  
 ‘Mijn naam is Casperis. Waarmee kan ik u van dienst zijn?’  
 Ik noemde mijn naam en deed de afgesproken groeten.  
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 Casperis stak met overweldigende blijdschap zijn handen in 
de lucht: ‘U komt van Pisetti! Sans blague! Hoe gaat het met 
hem?’  
 Ik keek om of er misschien iemand binnengekomen was voor 
wie Casperis zich genoodzaakt voelde tot dit reglementaire to-
neelstukje. Maar het leek echt alleen om mij te gaan en hij ging er 
zelfs mee door, terwijl hij me naar zijn eigen kantoortje bracht. 
Zoals ik verwacht had, kwam daar een abrupt einde aan de voor-
stelling.  
 ‘Bent u gek geworden?’ vroeg hij, terwijl hij van Frans op een 
even accentloos Duits overging. ‘Hoe haalt u het in uw hoofd om 
zomaar bij me binnen te vallen?’  
 De man vond zichzelf belangrijk – anders had hij tegenover 
mij niet alle registers opengetrokken. Ik keek naar hem. Hij was 
gekleed met de pijnlijkste elegantie van een gigolo, hij had zelfs 
het bijbehorende zwarte snorretje en in zijn stijf naar voren ge-
bogen das blonk een speld.  
 ‘Waarom hebt u me niet gebeld?’ Dat vroeg hij nu al van ach-
ter zijn bureau.  
 Ik schudde verwonderd mijn hoofd: ‘We bellen niet, als het 
niet per se nodig is, meneer Casperis.’ En rustig belangstellend 
voegde ik eraan toe: ‘Ik weet niet wat hier gebruikelijk is –’  
 Dat was een duidelijke steek onder water en als Casperis de 
man geweest was voor wie hij zich uitgaf, had hij daarop pas 
echt grof moeten worden. In plaats daarvan, hoewel nog steeds 
mopperig, nodigde hij me uit om te gaan zitten, haalde uit een 
bureaula twee mapjes tevoorschijn en bladerde die uitgebreid 
door. Na ongeveer een minuut begon de aandacht waarmee ik 
toekeek hem nerveus te maken.  
 ‘Goed – wat is uw opdracht, meneer Maier?’  
 ‘Dat weet u toch?’ zei ik nog steeds even rustig. ‘U moet me 
vertellen wie de zaak-Eminescu tot nu toe behandeld heeft en me 
informeren over de laatste ontwikkelingen.’  
 ‘Ja. Juist. De zaak-E.’ Hij hechtte er een samenzweerderig be-
lang aan om alleen de beginletter uit te spreken.  
 ‘Wie kent u hier in Parijs?’  
 ‘Geen interessante mensen.’  
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 ‘Hm. Het zou natuurlijk handig zijn, als u iemand van de 
mensen van E. zo goed zou kennen dat u naar hetzelfde hotel 
zou kunnen gaan.’  
 ‘Ik weet niet of dat zo handig zou zijn.’  
 ‘Nee? Nou, dat is uw zaak. Ik zal u in ieder geval in contact 
brengen met Horn, en dan – – kent u Horn?’  
 ‘Nee,’ zei ik. ‘Ik ken niemand.’  
 ‘Goed, goed, dat heb ik al gehoord,’ zei Casperis sussend, als-
of ik zo’n standvastige ondoordringbaarheid tegenover hem niet 
meer nodig had. ‘Ik dacht het alleen maar. Omdat Horn in We-
nen toch al in uw kringen verkeerde.’  
 ‘Ik hoor die naam voor het eerst. Wat voor kringen bedoelt u?’ 
Ik had wel een idee waar Casperis op uit was, maar wilde het zo 
duidelijk mogelijk te horen krijgen: ‘Werkte Horn in nachtclubs?’  
 ‘Nee. Niet dat ik weet. We kennen hem als journalist.’  
 ‘Ik kwam bijna nooit in journalistenkringen.’  
 ‘Dat bedoelde ik ook niet. Wat ik bedoelde, was – hm. Maar 
daar kijk ik echt van op, dat u nog nooit van hem gehoord hebt. 
Hij moet in Wenen juist daarom heel geliefd geweest zijn.’  
 ‘Juist waarom? Ik begrijp u niet, meneer Casperis.’ Nu be-
greep ik hem werkelijk niet; mijn vermoeden dat Horn een jood 
was, klopte blijkbaar niet.  
 ‘Hij had een grote joodse vriendenkring, maar hij is een Ariër. 
Dat bedoelde ik. Hij had veel affiniteit met joden. Vandaar dat hij 
in joodse kringen zo geliefd was. Overigens kan me dat allemaal 
niet schelen. U zult Horn morgen ontmoeten en wel – laten we 
zeggen om drie uur ’s middags in Café A. bij de Porte Maillot. 
Daar is een klein terras en u kunt hem niet missen. Of hebt u een 
herkenningsteken nodig?’  
 ‘Meestal niet,’ zei ik bescheiden.  
 ‘Hij zal in ieder geval de London Times lezen. Van hem hoort u 
de nodige details en vanaf dat moment werkt u zelfstandig. Dat 
wil zeggen’ – en Casperis revancheerde zich voor mijn beschei-
denheid met een bijna spijtig gebaar – ‘in direct contact met mij. 
Ik breng u dan naar de chef, als het zover is. D’accord?’  
 ‘D’accord.’ Ik stond op. Casperis stopte de twee mapjes weer 
in de la.  
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 ‘Bent u en règle?’ vroeg hij terloops.  
 ‘Waarmee?’  
 Hij keek me net zo verbaasd aan als Landesmann de vorige 
dag.  
 ‘Met uw papieren – met het verblijf – met de autoriteiten.’  
 ‘Ik heb een toeristenvisum van een maand. Maar ik denk dat 
dat in orde gebracht wordt?’  
 ‘Non, monsieur,’ benadrukte Casperis. ‘Dat moet ú regelen. 
Vraagt u uw vrienden hoe dat moet. Wij’ – en zijn stem klonk be-
haaglijk – ‘wij houden ons daar niet mee bezig, als het niet per se 
nodig is. Dat is bijvoorbeeld usance hier.’  
 ‘Dank u. Het is goed om te weten waar je op vertrouwen 
kunt.’  
 ‘Wij zijn er namelijk niet om u een aangenaam leventje te be-
zorgen,’ vervolgde Casperis onverstoorbaar. ‘Wat ons interes-
seert, is uw werk. En daarbij kunt u ook rekenen op alle steun 
van onze kant.’  
 ‘Dat is tenminste iets,’ zei ik, en de manier waarop hij weer de 
meerder probeerde te zijn, maakte me geweldig boos. ‘U laat me 
tenminste niet helemaal aan mijn lot over.’  
 ‘Ook dát is al zoveel mensen overkomen, meneer Maier.’  
 ‘Zo?’ Ik keek hem scherp aan. ‘En wie maakt uit wie dat moet 
overkomen?’  
 Casperis trok zich verbazend snel terug: ‘Hoezo? Ik begrjip 
niet wat u bedoelt. Maar dat zijn toch kleinigheden, die ambtelij-
ke chicanes? Die zijn toch helemaal geen probleem voor u?’  
 ‘Dat hoop ik. En nogmaals bedankt.’ Daarop liep ik naar de 
deur.  
 ‘Moment.’ Tegen zijn bureau geleund en met zijn handen in 
zijn zakken deed Casperis een laatste poging. ‘Als u nu de straat 
opgaat en u ziet toevallig een kennis – wat hebt ú dan in een Ita-
liaans reisbureau gedaan?’  
 ‘Maar meneer Casperis! We hebben nu een halfuur besproken 
hoe ik mijn vader via Wenen naar Italië zou kunnen krijgen – en 
dan stelt u me zo’n kinderachtige vraag?’  
 Casperis deed het beste wat hij kon doen.  
 ‘Neemt u me niet kwalijk,’ zei hij lachend.  
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 Ik bleef ernstig: ‘Maar als die kennis van me niet tevreden is 
met die informatie, meneer Casperis – en als hij hier komt en in-
formeert wat ik hier gedaan heb, weten uw medewerkers dan 
wat ze moeten zeggen?’  
 Casperis dacht diep na en beet op zijn besnorde bovenlip; 
daarna had hij met een opgewekte knik definitief een standpunt 
tegenover mij ingenomen: ‘Vous savez quoi? U bent wel niet de 
eerste die ze uit Wenen naar me toesturen – maar u bent de eer-
ste die wat voorstelt.’  
 ‘Dank u, meneer Casperis,’ zei ik. ‘Het was maar een kleine 
tip. Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn.’  
 En daarmee was mijn eerste ambtsverrichting in Parijs ten ein-
de.  
 Het ging bij mijn volgende ontmoetingen met Casperis precies 
zo. Ik had al gauw zijn vertrouwen gewonnen en in zekere zin 
zelfs zijn respect. Ik voelde me tegenover Casperis altijd heel ze-
ker en altijd op de goede weg. Het was een prettig, een verleide-
lijk gevoel dat Casperis bij me opriep. Casperis was mijn luxe. En 
bij vele gelegenheden bleek hij – zoals dat met luxeartikelen gaat 
– zelfs nuttig.  
 
De volgende middag trof ik spion Horn, en daarover moet ik 
hoofdzakelijk verslag uitbrengen omdat het van alle vernederin-
gen die ik al ondergaan had en die me nog te wachten stonden, 
zeker de erbarmelijkste was. Overigens lag in die ontmoeting 
ook nog een heel klein beetje troost. Want waar ik in de rangorde 
van schofterigheid ook kwam te staan, ik weet wel dat spion 
Horn altijd nog erger was dan ik.  
 Ik herkende hem zonder moeite, toen ik het terras van Café A. 
naderde; misschien had ik zijn gezicht inderdaad ook al in We-
nen gezien. Het was een heel alledaags gezicht en het liet me 
eerst volkomen onverschillig. Maar het gebaar waarmee hij me 
groette – de manier waarop hij bleef zitten – hoe hij met zijn 
vochtige hand de mijne pakte – hoe hij me in de rieten stoel naast 
zich trok, terwijl hij mijn hand nog steeds niet losliet, dat vond ik 
allemaal meteen heel weerzinwekkend.  
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 ‘We kennen elkaar toch uit Wenen, meneer Maier?’ Het klonk 
als een vertrouwelijk verwijt en betekende eigenlijk: u hoeft me 
niets wijs te maken.  
 ‘O ja?’  
 ‘Natuurlijk!’ Hij noemde een paar café’s, maar drong niet ver-
der aan. ‘En?’ glimlachte hij. ‘Hoe bevalt Parijs?’  
 Zelfs zijn glimlach vond ik een ongewenste intimiteit en zeker 
zijn zangerig-joodse manier van praten.  
 ‘Dank u. Blijven we hier zitten?’  
 ‘Waarom niet?’  
 Ik wees met een hoofdbeweging naar de ober, die een paar 
passen verder tegen de muur geleund stond en die nu pas mijn 
bestelling kwam opnemen.  
 ‘Obers heb je binnen ook,’ zei spion Horn.  
 ‘En dat hier buiten bekenden langs kunnen komen, stoort u 
niet?’  
 ‘Laat maar komen. Het is best, als ze ons samen zien.’ En op 
mijn vragend gebaar sprak hij opnieuw op een toon van welwil-
lende terechtwijzing en wiegde daarbij zelfs zijn heupen: ‘Geach-
te heer, u zult eraan moeten wennen dat u van nu af aan wat va-
ker met een klein, vervelend emigrantje met de naam Horn te 
maken zult hebben.’  
 ‘Moet dat?’ vroeg ik en ik bedoelde het anders en had de in-
druk dat hij me met opzet verkeerd begreep.  
 ‘Wat? Dat u met mij te maken hebt? Natuurlijk moet dat. Dat 
heeft C. u toch al verteld?’  
 Ik beet op mijn lip: ‘Maak het dan kort, alstublieft.’  
 ‘Wat hebt u een haast!’ Hij ging steeds meer met een vettig 
joods accent praten. ‘Wie zit u achterna? Neemt u de tijd, meneer 
Maier, neemt u de tijd. Anders haalt u zich morgen een nieuwe 
opdracht op de hals. Als ík u een raad mag geven, dan –‘  
 ‘U hoeft me géén raad te geven.’ Ik was hem zo ruw in de rede 
gevallen, dat hij ineenkromp en me boos aankeek. ‘Neem me niet 
kwalijk dat ik nerveus reageer,’ zei ik toegeeflijk. ‘En wat die 
nieuwe opdracht betreft, waarvoor u waarschuwt: u vergist zich. 
Ik hoef alleen maar deze opdracht uit te voeren.’  
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 Spion Horn knikte medelijdend: ‘Dat denkt iedereen in het 
begin.’  
 ‘Daar vergist u zich in, meneer Horn. Ik ben geen beginner. 
Een beginner zouden ze ook niet speciaal uit Wenen hierheen 
sturen. Dit is niet mijn eerste opdracht, maar mijn laatste.’  
 ‘Zoals u wilt. Maar als u zo’n routinier was, hoefde u niet ner-
veus te zijn.’  
 De ober kwam naar het tafeltje, zette de cognac voor me neer 
en ging weg.  
 ‘Nou, meneer Maier,’ zei spion Horn (hij had demonstratief 
gewacht tot de ober buiten gehoorsafstand was.) ‘Laten we tache-
les smoezen.’  
 Met moeite onderdrukte ik een nieuw en scherper protest te-
gen zijn joodse manier van praten. Het deed me bijna lijfelijk pijn 
– al had het niets van dat hopeloze jargon waarmee tweederangs 
bardames zich soms tot joodse gasten richten, en niet het minste 
van dat Ai wai gesjrieën en Jiddelach dat me sinds mijn kinderjaren 
als stompzinnige aanfluiting in de oren geklonken had. Spion 
Horn gebruikte zijn uitdrukkingen in jargon zo feilloos en zijn 
vettig-familiaire toon ging hem zo gemakkelijk af, dat die allang 
een tweede natuur geworden moesten zijn. En dat was waar-
schijnlijk ook zo. Spion Horn kon niet anders meer. Net zoals het 
een jood nu en dan lukt om in zijn manier van praten en doen 
een volkomen onjoodse indruk te maken, volkomen Weens of 
Pruisisch of anders “Arisch”, zo had spion Horn op zijn beurt 
een volkomen joodse mimicry ontwikkeld en wel een van de or-
dinairste soort. Maar in tegenstelling tot de joden met een arische 
vermomming, die niets liever wilden dan echt doorgaan voor 
een Ariër, wilde deze Ariër in joodse vermomming duidelijk la-
ten merken dat hij geen jood was, maar alleen maar deed alsof. 
Hij was niet alleen trots dat hij zo Jiddisj kon doen, maar ver-
wachtte van de joden dat ze daar trots op waren – en hij had 
blijkbaar gelijk. Blijkbaar was hij juist daarom “in joodse kringen 
heel geliefd”.  
 De technische details die hij me volgens opdracht gaf, waren 
niet bijzonder verhelderend. Eigenlijk verschilden ze van Ma-
choldts instructies alleen door nauwkeuriger details over plaat-
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sen en personen. Ik hoorde weliswaar een paar nieuwe namen, 
maar wie van hen de gezochte verbindingsman was en of die 
zich wel onder de genoemde personen bevond, had spion Horn 
niet kunnen ontdekken; dat liet hij aan mij over en daarvoor was 
ik immers naar Parijs gestuurd. Verder verzweeg hij me nog wel 
het een en ander, misschien om zakelijke of misschien om per-
soonlijke redenen, gewoon om het me moeilijker te maken.  
 ‘Is dat alles, meneer Horn?’ vroeg ik, toen hij klaar was.  
 Hij keek me scherp aan: ‘Natuurlijk. Waarom vraagt u dat?’  
 ‘Zomaar. Uit gewoonte. Ik dacht er verder niets bij.’  
 ‘Dat zou u óók niet mogen gebeuren.’  
 ‘Wat niet?’  
 ‘Dat u iets zegt zonder erbij na te denken.’  
 ‘Ach, normaal pas ik daar wel voor op. Maar bij u heb ik dat 
hopelijk toch niet nodig?’  
 Spion Horn trok een grimas, die onmiddellijk overging in een 
brede glimlach en gevolgd werd door twee knikken. Het was een 
groet, bestemd voor een ouder paar, dat op straat voorbijkwam.  
 ‘Kennissen van u, meneer Horn?’  
 ‘Ja. Dokter Raudnitz met zijn vrouw. Hij was tandarts in 
Praag. Kent u hem niet?’  
 ‘Nee. Ik ken helemaal weinig mensen hier.’  
 ‘Dat zal gauw veranderen. En meneer en mevrouw Raudnitz 
zullen bij de eersten zijn die u leert kennen. Ze wonen namelijk 
in hetzelfde hotel als u.’  
 ‘Ik ben niet nieuwsgiering.’  
 ‘Maar dat zou u wel moeten zijn, meneer Maier. U moet niet 
alleen zoveel mogelijk mensen leren kennen, maar ook zoveel 
mogelijk over ze te weten komen.’  
 ‘Ja. En waarom?’  
 ‘Omdat dat bij ons werk hoort, meneer Maier,’ zei spion Horn 
heel langzaam, uitdagend langzaam.  
 ‘Zijn meneer en mevrouw Raudnitz dan zo belangrijk?’ vroeg 
ik terloops.  
 Spion Horn vond meteen een uitweg: ‘Wat heet belangrijk?’ 
zei hij met een Jiddisj accent. ‘Nee, belangrijk zijn ze niet. Aardi-
ge, onschuldige mensen. Een beetje hysterisch. Dat wel. Die zijn 
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bijvoorbeeld in staat u te vertellen dat ik een spion ben! Wat 
vindt u dáárvan?’  
 Nu was het mijn beurt om op het oude liedje te reageren: 
‘Nou, nou! Waarom staat u dat toe?’  
 ‘Ik heb er juist veel belang bij. En u ook.’  
 ‘Ik? Hoezo?’  
 ‘Ts, ts, ts.’ Spion Horn had me betrapt en zat behaaglijk te 
schudden. ‘Dus toch een beginner – pardon, ik bedoel alleen 
maar in de emigratie. U moet dus oppassen, meneer Maier. Het 
hoort tot de lievelingsbezigheden van emigranten om elkaar als 
spionnen te zien. En ik ben er erg voor om dat te bevorderen. Als 
iedereen verdacht is, dan is niemand verdacht. Begrijpt u?’  
 ‘Ja,’ zei ik. ‘Ik begrijp het.’  
 ‘Hoe dom het ook is, het vergemakkelijkt ons werk,’ legde 
spion Horn uit. ‘Zeker dat van u. Voor mij is het al wat moeilij-
ker. Een goj die altijd alleen maar met joden omgegaan is en die 
zo aan de joden gehecht is dat hij zelfs met ze emigreert – die is 
toch boven iedere verdenking verheven, nietwaar? Echt waar, 
meneer Maier – ik heb gewoon mijn best moeten doen om óók 
een beetje in diskrediet te raken. Maar het is gelukt. De joden zijn 
godzijdank een wantrouwig volk. Die verdenken zelfs hun beste 
vrienden. Je houdt het niet voor mogelijk.’  
 Spion Horn had zich vertrouwelijk voorovergebogen, schudde 
zijn hoofd en keek me secondenlang aan. Al mijn Parijse plannen 
stonden die seconden op het spel.  
 De domme impuls om hem in zijn gezicht te slaan overwon ik 
gauw genoeg. Maar als ik toen al contact met het Deuxième Bu-
reau had gehad, had ik hem nog dezelfde dag laten arresteren en 
dat zou pas echt dom geweest zijn.  
 Zoals de zaken ervoor stonden, kon ik die domheid helemaal 
niet begaan. Zo had alles zijn goede kant.  
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[13] 
 
De balans van de eerste twee weken in Parijs was eigenlijk niet 
onbevredigend. Ik had aan de uitvoering van mijn formele op-
dracht net zoveel bijgedragen dat er een voordelig verslag naar 
Macholdt kon. Ik had mijn relatie met Casperis, Macholdts 
plaatsvervanger, een zo vriendelijk en vruchtbaar mogelijke ba-
sis gegeven. Ik had bij mijn latere ontmoetingen met spion Horn 
de juiste afstand gevonden zonder vijandigheid tussen ons te la-
ten ontstaan. En ten slotte had ik door mijn hernieuwde kennis-
making met mensen uit het Parijse nachtleven een paar waarde-
volle relaties aangeknoopt – die waren niet alleen waardevol 
voor mijn toekomstige contact met het Deuxième Bureau, maar 
stelden me door af en toe een karweitje ook in staat op mijn op-
drachtgevers een ijverige en productieve indruk te maken. En 
zelfs in de enige nog niet helemaal bevredigende ontwikkeling – 
dat ik het Deuxième Bureau namelijk nog niet had kunnen bena-
deren – zag ik geen reden tot bezorgdheid. Mijn oorspronkelijke 
veronderstelling dat ik alleen al om veiligheidsredenen zo snel 
mogelijk contact moest zoeken met de autoriteiten, leek me nu ik 
Casperis en Horn zo ongestoord aan het werk zag, bijna kinder-
achtig. De Franse geheime dienst was blijkbaar met andere din-
gen bezig. En dat zou me op dat moment alleen maar ten goede 
komen, dat zou de waarde van de informatie die ik dan kon le-
veren alleen maar verhogen.  
 Tegelijkertijd was mijn kennissenkring onder de refugié’s aan-
gegroeid tot ongeveer een dozijn, niet zozeer door mijn eigen in-
spanningen (zoals spion Horn me aanbevolen had), maar door 
de ijver van Landesmann, die taai vasthield aan zijn functie van 
mijn Parijse chef de réception. Ik werd door hem als een kostbare, 
met moeite veroverde trofee rondgereikt – ik was die meneer 
Maier die pas een paar dagen geleden, pas vorige week uit We-
nen gekomen was – ik was die meneer Maier die hij meteen na 
diens komst in Parijs ontmoet had en wie hij direct na zijn komst 
een hotelkamer bezorgd had: telkens was ik zijn persoonlijke 
meneer Maier. En dat kwam me uiteindelijk heel goed uit. Want 
Landesmann bezorgde me zeker een beter en ondschuldiger alibi 
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dan de weinig spraakzame, eenzelvige Hutterer, die dan ook niet 
bijzonder geliefd was. Tegenover mij was hij wat toegankelijker; 
we aten af en toe samen, praatten over het verleden en de toe-
komst, ruilde kranten, gingen wandelen of zaten in onze kleine 
bistro. Maar hij bleef uit de buurt van de emigrantenclientèle, die 
in de omliggende cafés en hotelfoyers een surrogaat zocht voor 
de vroegere stamcafés. Of hij zijn vaste contacten misschien in 
een ander quartier had, wist niemand; hijzelf sprak er niet over en 
ik had geen zin om hem ernaar te vragen. Franz Hutterer, dat 
was me sinds de eerste dag steeds duidelijker geworden, beli-
chaamde een heel bepaald type emigrant: de harde, scherp ge-
rimpelde betweter, die zich het werktuig van een historische ont-
wikkeling voelde en er veel belang aan hechtte dat hij om zijn 
geheime missie voortdurend vervolgd en bespioneerd werd. Het 
(veel frequentere) type-Landesmann had daarentegen geen idee 
wat hem overkwam en zag in Adolf Hitler een privé-speling van 
het lot die hem en verder niemand geraakt had. Zonder twijfel 
was er ook nog een ander type, dat zich van deze twee duidelijk 
onderscheidde, maar dat bevond zich helaas buiten mijn ge-
zichtsveld. Waarschijnlijk was dat te vinden onder de politieke 
emigranten, die acties ondernamen waarvan we soms iets te ho-
ren en zelfs te zien kregen; waarschijnlijk ook onder de totaal 
apolitieke emigranten, die juist volkomen teruggetrokken leef-
den; waarschijnlijk hoorden daartoe de twee jonge, joodse medi-
cijnenstudenten met wie ik een keer bij een van de hulpcomités 
in gesprek raakte – ze waren onderweg naar een scholingsfarm 
in Zuid-Frankrijk en wilden vandaar door naar Palestina (en ik 
benijdde ze zo wanhopig en weemoedig als je als kind een vol-
wassene benijdt of als volwassene een kind.) In alle anderen die 
ik tot dan toe en later meestal ontmoette, vond ik niets benijdens-
waardigs. Zelfs ik kon niets vinden. Niets benijdenswaardigs, 
niets respectabels, niets. Er was onder de jongeren niemand die 
bijvoorbeeld de rustige, menselijke warmte van Willy Ebenstein 
bezat of alleen maar de bereidwillige kameraadschap van Peter 
Beck – er was onder de ouderen niemand die zelfs maar in de 
buurt kwam van het beeld van mijn vader – er was niets en nie-
mand. En omdat ik mijn best doe in mijn verslag van de loop van 
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de gebeurtenissen aan de chronologische volgorde vast te hou-
den, moet ik me ook in de weergave van mijn reacties naar die 
volgorde richten en op deze plaats eerlijk over mijn mede-emi-
granten zeggen dat ik allemaal kotsmisselijk van ze werd. Toen 
ik later van mening veranderde – liever gezegd: toen ik op een 
later tijdstip een ander gezichtspunt kreeg – lag dat zeker niet 
aan allemaal, maar aan een enkeling aan wie me verder ook nog 
veel gelegen is en voor wie veel de moeite waard geweest is wat 
anders volkomen zinloos en troosteloos geweest zou zijn.  
 Naast de door Landesmann onverbiddelijk aangesleepte per-
sonen kwam ik die eerste weken ook een paar figuren uit mijn 
verleden tegen: bijvoorbeeld de eigenaar van dat sporttijdschrift, 
die me ooit werk gegeven had en me ook nu meteen hulp aan-
bood; een vroegere medeleerling, aan wie ik sinds de vierde klas 
niet meer gedacht had, net zo min als hij waarschijnlijk aan mij, 
maar gezien de hartelijkheid van zijn begroeting had je kunnen 
denken dat hij alleen maar voor mij naar Parijs gekomen was; 
twee of drie habitués van het Weense nachtleven die ik me vaag 
herinnerde en minstens evenveel die ik me niet eens meer vaag 
herinnerde, al deden ze of ze hun vlotte nachten uitsluitend aan 
mijn zijde beleefd hadden. Die onbedwingbare, dwaze intimiteit, 
die door een verandering van plaats het surrogaat werd voor alle 
verder ontbrekende gemeenschappelijkheden, hoorde eveneens 
tot de favoriete bezigheden van de emigratie en die moest je ge-
woon op de koop toe nemen – hoe hinderlijk het ook was door 
mensen die je niet of nauwelijks kende zonder waarschuwing 
vooraf aangesproken (en getutoyeerd) en meteen in vertrouwen 
genomen te worden. Het ging daarbij altijd om hetzelfde: om 
geldzorgen, om problemen met de verblijfsvergunning, om vi-
sumproblemen en om geheime tips om aan geld, verblijfsvergun-
ningen en visa te komen. Daarop kreeg je – na een samenzweer-
derige inleiding om in godsnaam niets verder te vertellen – vre-
selijke politieke onzin uit een gegarandeerd goedgeïnformeerde 
bron in je oor gefluisterd en tot slot kreeg je van ieder van die 
armzalige idioten een betrouwbare waarschuwing voor een an-
dere armzalige idioot. Nu, daar had spion Horn me al op voor-
bereid en daar wende ik nog het snelst aan. Maar één keer, hele-
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maal in het begin, kon ik me niet inhouden en vroeg een van die 
goedbedoelende waarschuwers de vraag waarom hij eigenlijk in 
míj zoveel vertrouwen had en hoe hij dan wist dat ík volkomen 
vlekkeloos was. Zijn antwoord gaf me overigens te denken: over 
dergelijke dingen moest je geen grapjes maken, vond hij, en ik 
moest blij zijn dat ik met hem te maken had – een ander zou in 
zijn plaats nu meteen verdervertellen dat ik een spion was en 
mezelf verraden had; hij had gelukkig geen last van emigranten-
psychosen en hem kon ik dus geloven, als hij zei dat je voor die 
N. moest oppassen: die was wérkelijk verdacht!  
 “Verdacht” – het woord “spion” werd maar zelden gebruikt – 
was natuurlijk een rekbaar begrip en ik kwam er snel achter dat 
het in de meeste gevallen betrekking had op ondoorzichtige con-
tacten met de Franse autoriteiten. Daar zat zelfs een zekere logica 
in: doordat de chicanes rond het verblijf waaraan je aan één stuk 
door blootgesteld was, niet op een redelijke manier te verklaren 
waren, viel je voor een verklaring terug op verraad of andere 
slechte invloeden die achter je rug om je dossier verknoeiden. 
Maar niet alleen de préfecture en de mairie en het ministerie van 
Binnenlandse Zaken, ook de verscheidene hulpcomités, die deels 
door Fransen en deels door de emigranten zelf georganiseerd 
werden moesten dan wel beschikt hebben over een heel leger 
van controleurs en politiespionnen en iedereen werd ervan ver-
dacht dat hij daarbij hoorde. Verdacht was verder iedereen die 
een zogenaamde of echte relatie had met een buitenlands consu-
laat. Verdacht was iedereen die na een paar weken geen financi-
ele steun van een comité meer kreeg en wie die langer dan een 
paar weken kreeg. Verdacht was iemand die uitgewezen werd 
en verdacht was de bezitter van een carte d’identité. Kortom: ver-
dacht was iedereen die er in een bepaald opzicht beter of slechter 
aan toe was dan degene die hem verdacht. Regelrechte verden-
king van activiteiten voor de nazi’s werd maar bij hoge uitzon-
dering geuit; wat dat betrof had spion Horn beslist overdreven. 
Het kon overigens ook anders liggen – namelijk zo dat ik zelf 
zo’n uitzondering was en dat er in mijn aanwezigheid niets der-
gelijks ter sprake kwam. Maar ik had geen aanknopingspunten 
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voor dat vermoeden en de voortdurende uitbreiding van mijn 
kennissenkring was eerder een bewijs van het tegendeel.  
 Als ik me na afloop van deze eerste Parijse periode probeerde 
voor te stellen welke totaalindruk ik op mijn omgeving gemaakt 
had, dan was ik een vroegere Weense jazzpianist, die eindelijk 
naar Parijs geëmigreerd was en het meeste omging met een in 
hetzelfde hotel wonende collega, die weinig geld had en weinig 
mogelijkheden om iets te verdienen, zodat hij een beroep op on-
dersteuning moest doen bij de hulpcomités, waar hij punctueel 
en regelmatig verscheen – zoals hij ook punctueel en regelmatig 
de kleine geldbedragen terugbetaalde die hij af en toe leende van 
een medebewoner of een kennis (waarbij voor de medebewoners 
of kennissen verborgen bleef dat hij op die manier alleen maar 
zeker wilde weten dat hij als een normaal iemand beschouwd 
werd), die geen bijzondere behoeften leek te hebben en geen uit-
gesproken voorliefdes of aversies, die in de kleine, goedkope, bij 
refugiés geliefde restaurants at en in soortgelijke bistro’s zijn 
kranten las. Een van de velen. En ik voelde in het begin een grote 
voldoening bij het ontwerpen van dat kleurloze beeld van me-
zelf. Omdat ik mezelf eigenlijk toch als een heel kleurige ver-
schijning zag, deed het me zelfs plezier.  
 Na een tijdje was de lol eraf en de voldoening begon in haar 
tegendeel om te slaan. Ik vocht hardnekkig tegen mijn ongeduld 
– ik wilde niet dezelfde fouten maken als in Wenen, het was ge-
woon niet zo gemakkelijk met de Franse geheime dienst in con-
tact te komen – en als ik nu al zo lang gewacht had, speelde een 
dag meer of minder geen rol. Maar toen een dag toch weer dagen 
werd en dagen weer een week werden, scheelde het maar weinig 
of ik had me op eigen initiatief bij het Deuxième Bureau gemeld. 
Het scheelde inderdaad maar een paar passen. Ik had op een 
morgen zoals gewoonlijk in de kleine bistro op de hoek mijn café 
bien noir gedronken; alleen had ik daarna niet, ook zoals gebrui-
kelijk, nog een halfuur bij de speelautomaten rondgehangen, 
maar was met een vaag, onrustig besluit op weg gegaan, en toen 
ik merkte waarheen die weg leidde, bevond ik me al op de Bou-
levard St.-Germain in het zicht van het Deuxième Bureau. Het 
onvergeeflijke gebrek aan discipline dat ik daar bijna getoond 
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had, ergerde me zo, dat ik direct rechtsomkeert maakte – en dat 
ergerde me nog meer. Nu moest ik voor een uitlaatklep zorgen. 
Anders had ik het misschien met spion Horn, die ik laat op de 
middag zou ontmoeten, al te onbeheerst aan de stok gekregen – 
de laatste keer waren er al weer wat vonkjes van afgeslagen – en 
dat had dan tot pijnlijke moeilijkheden kunnen leiden. Of ik had 
bij de voor de volgende dag afgesproken ontmoeting met Caspe-
ris niet meer de gebruikelijke en voorgeschreven veiligheid op-
gebracht. Of mijn zenuwen hadden me anders parten gespeeld, 
wat ik me niet kon permitteren. Ik moest iets ondernemen.  
 Van mijn verbindingsmannen was een zekere monsieur Lefè-
vre ogenschijnlijk de betrouwbaarste en dus de ontoegankelijk-
ste. Ik zocht hem nog ’s morgens thuis op en vroeg trouwhartig 
of ik het entrevue bij het Deuxième Bureau, dat allang had moe-
ten plaatsvinden, niet beter langs een andere weg kon aanvra-
gen. Dat speet me wel erg om hem, want ik had intussen zo ge-
weldig veel meer informatie, dat het voor zijn eigen aanzien bij 
het Deuxième Bureau alleen maar een groot voordeel was als híj 
me daar introduceerde, maar ik kon nu echt niet langer wachten.  
 In werkelijkheid kende ik natuurlijk geen andere wegen en 
had ook geen nieuwe informatie. En ik was dus dubbel opge-
lucht, toen monsieur Lefèvre een paar uur later naar het hotel 
belde om me te vertellen dat het rendez-vous nu definitief voor 
vrijdag afgesproken was; hij verontschuldigde zich zelfs dat ik 
nog drie dagen moest wachten.  
 Mijn ontmoeting met spion Horn verliep onder die omstan-
digheden heel vreedzaam. En de volgende dag kwam ik door 
Casperis inderdaad in het bezit van nieuwe informatie, veruit de 
interessantste tot nu toe. Na meer dan drie weken zonder daden 
en gebeurtenissen gingen de dingen eindelijk de goede kant uit.  
 
Het was niet altijd gemakkelijk om het gewichtige gedoe van 
Casperis rustig te accepteren of zelfs nog te bevorderen. Maar ik 
deed het. Want hoe haniger de officiële Casperis zich tegenover 
mij gedroeg, hoe vertrouwelijker hij privé werd en des te meer 
plezier hij erin had om van de ene in de andere sfeer over te 
gaan.  
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 Die middag, twee dagen voor mijn bezoek aan het Deuxième 
Bureau, had ik heel veel plezier van mijn tactiek.  
 Alleen al het ondoordringbaar ambtelijke gedrag waar Caspe-
ris – met mijn geduldige assistentie – anders ten volle van ge-
noot, vertoonde deze keer gaten. Het was van het begin af aan 
duidelijk dat hij vandaag een bijzonder rijke ontplooiing van zijn 
onofficiële ik van plan was. Ondertussen wilde hij de gewone 
procedure daarom niet helemaal verwaarlozen.  
 ‘Alors, mon vieux?’ Hij leunde met zijn ellebogen op zijn bu-
reau, verstrengelde zijn handen en zag mijn rapport met gepaste 
verwachtingen tegemoet.  
 ‘D.V. komt volgende week naar Parijs,’ zei ik. ‘Dat is informa-
tie.’  
 Om hem een plezier te doen maakte ik altijd heel uitdrukkelijk 
onderscheid tussen “informatie” en “vermoedens” en noemde 
ook nooit volledige namen. Verder kon meneer De Vries uit Am-
sterdam inderdaad de ontbrekende schakel in de keten zijn en 
daarom mocht ik wel een beetje trots zijn op mijn bericht. (Ik had 
het te danken aan de zogenaamde “ober-kanalen”, die zich van 
de obscuurste bistro’s van de Rive gauche naar de voornaamste 
boulevardhotels vertakten.)  
 ‘Volgende week,’ herhaalde Casperis. ‘Geen precieze gege-
vens?’  
 ‘Maandag of dinsdag. Het appartement in het Grand Hôtel de 
R. is vanaf maandag gereserveerd.’  
 ‘Voor hoelang?’  
 ‘Premier étage, trente-quatre. Voor hoelang hoor ik op zijn 
laatst overmorgen.’ Ik wist het al. Ik wist zelfs dat De Vries door 
wilde reizen naar Wenen. Maar ik verdeelde mijn informatie al-
tijd zoveel mogelijk over meer dan één bezoek.  
 ‘Hm. En is hij de D.V. die ze al eerder aangekondigd hebben?’ 
vroeg Casperis.  
 ‘Ja.’  
 ‘Are you sure?’  
 ‘Definitely so.’  
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 Dat was een ander voorbeeld van de grappen waarop ik graag 
en tot zijn zichtbaar plezier inging: verschillende talen vermen-
gen; ik liet hem altijd beginnen.  
 ‘En je weet ook zeker dat D.V. de gezochte man is?’  
 Ik trok langzaam mijn schouders op. Zelfs als ik er nog zo ze-
ker van geweest was, had ik wel uitgekeken om zo’n vraag met 
ja te beantwoorden.  
 ‘Pas très sûr, eh?’  
 ‘Du tout. Voorlopig maar een vermoeden.’  
 ‘Jammer. Als hij namelijk de gezochte man was, zouden we 
hem hier meteen laten arresteren.’  
 ‘We –?’ vroeg ik heel langzaam, want ik was achterdochtig 
geworden en wilde tijd winnen. ‘Hier al?’  
 ‘Dat is wel te regelen,’ mompelde Casperis nadenkend. ‘Daar 
hebben we de middelen en de wegen wel voor.’ Plotseling ging 
hij rechtop zitten en keek me aan. ‘Goed. Daarmee zou de zaak-
E. dan afgehandeld zijn. En daarmee zou jij, voor zover ik weet, 
je opdracht vervuld hebben.’  
 Ik beperkte me tot een vaag gebaar.  
 ‘Jawel, jawel,’ hield Casperis vol. ‘That’s how it is. And we 
may as well face it.’  
 Het was door die woorden dat ik schrok, dat die krankzinni-
ge, verdovende gedachte me weer zou overvallen, dat laatste, 
onuitroeibare geloof in een wonder, heftiger dan ooit. Uit alle 
macht verzette ik me ertegen. Want als dat het niet was – en dat 
kón het immers niet zijn – dan moest er iets anders, volkomen 
onverwachts gebeurd zijn, dan zou ik nu pas echt al mijn kracht 
nodig hebben, dan mocht ik nu absoluut niet in een verkeerde 
richting denken en geen dwaallicht najagen.  
 ‘Ik heb een mededeling voor je, cher confrère.’ Casperis haalde 
behoedzaam uit en hield zelfs even in na iedere zin. ‘Een heel be-
langrijke mededeling. En een heel vertrouwelijke. Die betreft je 
opdracht. Liever gezegd: je vroegere opdracht.’  
 Dus toch. Mijn “vroegere” opdracht. Het was mijn opdracht 
geweest, nu was het die niet meer, nu was alles in orde, nu –  
 ‘Nou, nou, nou,’ zei Casperis. ‘Kijk toch niet meteen zo beteu-
terd. Een klein bedrijfsongeval komt tenslotte wel eens voor.’  
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 Zonder overgang, van de ene seconde op de andere, had ik 
mijn zelfbeheersing weer helemaal terug en dacht volkomen hel-
der te zien. Geen twijfel: die samenhang met mijn vader was er. 
Alleen niet waar mijn hersenspinsels fladderden, maar in de 
nuchterste realiteit die denkbaar was. Het was namelijk zo: óf 
Macholdt had gehoord dat ik allang op de hoogte was van de 
dood van mijn vader en trok daar nu de consequenties uit, óf hij 
had (om redenen waar ik momenteel niet achter kon komen) van 
zijn kant besloten me het zogenaamde nieuws door te geven. Dat 
ik met geen van de beide mogelijkheden ooit rekening gehouden 
had, was met “bedrijfsongeval” nog heel zwak uitgedrukt.  
 ‘Beteuterd?’ zei ik, terwijl ik mezelf dwong gereserveerd en 
rustig te blijven. ‘Helemaal niet. En vertel nu eindelijk eens 
waarom het gaat.’  
 Zoals altijd, wanneer ik energiek werd, schakelde Casperis 
over op zijn ambtelijke jargon: ‘Het gaat erom dat de zaak-E. in-
derdaad afgehandeld is. D.V. was niet de man die we zochten, je 
had volkomen gelijk om je niet op hem vast te leggen. De ge-
zochte man is een paar dagen geleden in Wenen gearresteerd.’  
 Dat was nu zoiets totaal anders dan alles waarop ik voorbe-
reid geweest was, dat ik het eerste moment niet wist waar ik aan 
toe was. Met moeite kwam ik tot een goede reactie: ‘Kennen we 
hem?’ vroeg ik.  
 ‘Nee. Niet dat ik weet. Doet ook niets terzake. En nogmaals: 
wat ik zei, is strikt geheim. Entendu?’  
 ‘Entendu. Ik ben het al vergeten. Ik weet nergens van. Vertel 
alleen nog waarom.’  
 ‘Wat – waarom?’  
 ‘Waarom ik er niets van mag weten. Moet ik soms voor niets 
doorwerken aan de zaak-E.?’  
 ‘Absoluut niet. Niet voor niets, en niet aan de zaak-E.’  
 ‘Maar?’  
 ‘Maar: doorwerken. Now take it easy, old man. Wat ik nu zeg 
is namelijk niet meer vertrouwelijk. Je hoort het binnenkort van 
de chef zelf.’ Zijn stem had waarachtig een eerbiedige bijklank.  
 ‘Wat hoor ik?’ vroeg ik, en terwijl ik met mijn gedachten nog 
steeds ergens anders was, kwam het er vanzelf zo onschuldig uit, 
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dat noch mijn verbazing, noch mijn belangstelling voor de per-
soon van de “chef” eruit bleek.  
 ‘Je nieuwe instructies. De chef is hier gisteren aangekomen en 
jij hebt een afspraak voor morgenmiddag vijf uur. Hij zal je ver-
tellen wat je verder te doen krijgt.’  
 Ik wist nog steeds niet wat er allemaal achter zat. En om dat te 
weten te komen moest ik eerst zien in hoeverre Casperis geïn-
formeerd was. Pas dan kon ik mijn verdere tactiek bepalen.  
 ‘Ik begrijp het niet helemaal, meneer Casperis,’ begon ik tas-
tend. ‘Als de zaak-E. afgehandeld is, dan is er voor mij toch niets 
meer te doen?’  
 ‘Alleen was jij het niet die de zaak-E. afgehandeld heeft. Waar 
of niet?’  
 ‘Dat is waar. Maar daar kan ik niets aan doen.’  
 Caspersis spreidde zijn armen met een uitdrukking van spijt: 
‘We verwijten je ook niets. We geven je alleen – in zekere zin ter 
compensatie – een paar kleinere opdrachten. That’s all.’  
 ‘Now wait a minute!’ Ingespannen boog ik me voorover naar 
Casperis. ‘Gaat die regeling van Wenen uit? Ik bedoel: van M.? U 
weet toch dat ik direct onder M. ressorteer?’  
 ‘Hier ressorteer je onder de chef,’ zei Casperis haastig, alsof hij 
het gevoel had dat de geweldige zelf hem in de gaten hield. 
‘Maar als je het met alle geweld wilt horen: ja, de nieuwe rege-
ling is door M. vastgesteld.’  
 Dat was inderdaad wat ik horen wilde. Maar er ontbrak nog 
één ding. En ik wist heel zeker dat ik op de goede weg was (op 
de weg die ik dan ook tegenover de “chef” moest inslaan), toen 
ik achteroverleunde en bedachtzaam zei: ‘Dat is allemaal heel 
vreemd, meneer Casperis. Dat bevalt me helemaal niet. Ik ben 
bang dat ik u een kleine gunst moet vragen.’  
 ‘Ja –?’ Casperis kneep nerveus zijn ogen samen.  
 ‘Wilt u de chef alstublieft meedelen dat ik geen nieuwe in-
structies aanvaard?’  
 Casperis zette grote ogen op. Hij had seconden nodig om tot 
een zure glimlach te besluiten.  
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 ‘C’est une bien bonne, ça,’ mompelde hij voor zich uit, terwijl 
hij aan zijn stijve das peuterde. Daarna stond hij op en stapte op 
me af. ‘Eh,’ zei hij moeizaam. ‘Wat betekent dat dan?’  
 Ik keek hem aan met een blik die vroeg om begrip: ‘Ik wil u 
echt geen moeilijkheden bezorgen, meneer Casperis, maar onder 
de gegeven omstandigheden zou het voor mij volkomen zinloos 
zijn om nog naar de chef te gaan.’  
 ‘En op die manier wilt u me geen moeilijkheden bezorgen?’  
 ‘Mijn God, het is toch niet uw schuld, als ik niet op kom da-
gen? U kunt de chef toch zeggen dat ik geweigerd heb?’ En om-
dat hij als antwoord alleen maar zijn hoofd schudde en heftig 
aan zijn snor knaagde, voegde ik eraan toe: ‘U kunt de chef toch 
altijd zeggen wat u wilt?’  
 ‘Dank je. Maar zo simpel is dat niet. Ik heb de opdracht je naar 
de chef te brengen en ik ben ervoor verantwoordelijk dat alles in 
orde is. Ik, jij niet. En de chef laat niet met zich spotten.’  
 Met grote passen begon hij door de kamer te ijsberen. Het was 
heel duidelijk dat de beweegredenen die ik voor mijn gedrag kon 
hebben hem helemaal niet meer interesseerden. Hij dacht alleen 
nog aan zijn eigen positie tegenover de chef. Zover had ik hem 
gekregen.  
 ‘Weet u eigenlijk welke afspraak er met mij gemaakt is, me-
neer Casperis?’  
 ‘Nee!’ Met een ruk bleef hij voor me staan. ‘Et je m’en fous! 
Wat heb ik daarmee te maken?’ En hij ging door met zijn ronde.  
 ‘Maar ik heb ermee te maken,’ zei ik (en had gehoord wat ik 
nog wilde horen.) ‘Ik had opdracht de zaak-E. te behandelen. 
Verder niets. En ik neem geen opdrachten aan die met de zaak-E. 
niets meer te maken hebben.’  
 ‘Ik had je niks moeten vertellen,’ siste Casperis. ‘Als ik gewe-
ten had dat het stank voor dank zou zijn. Ik dacht dat ik op je 
kon vertrouwen.’  
 ‘Dat kunt u. Ik sta tot uw beschikking.’  
 Casperis vertraagde zijn passen en bleef staan. Eindelijk leek 
hij een helder ogenblik te krijgen.  
 ‘Ik zie maar één uitweg,’ zei hij, terwijl hij een onderzoekende 
blik op me wierp; ik had nu echt met hem te doen. ‘Ik meld je 
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weigering aan de chef – en je komt morgen toch. Ga je daarmee 
akkoord?’  
 ‘Met genoegen, meneer Casperis.’  
 ‘That’s better.’ Hij liep terug naar zijn bureau, ging zitten en 
keek me weer aan. ‘En omdat je je welwillende toestemming al 
gegeven hebt, noem ik het zonder meer een brutale en provoce-
rende weigering.’  
 ‘Dat had u ook zonder mijn welwillende toestemming ge-
daan,’ zei ik glimlachend.  
 Casperis beantwoordde mijn glimlach: ‘Best mogelijk. En ik 
zou nog wat willen doen. Ik wil de hele zaak zo aan de chef pre-
senteren dat ik je juist om je brutaliteit op het matje heb laten 
komen.’ En uit pure energie tikte hij met zijn wijsvinger op het 
bureaublad.  
 ‘Ook dat kan ik niet tegenhouden.’  
 ‘Nee. Maar je kunt me misschien door een andere voorstelling 
van zaken desavoueren.’  
 ‘Dat is wel het laatste wat ik wil, meneer Casperis. Ik zei toch 
dat ik met alles akkoord ga wat ú de chef wilt vertellen? Alleen 
met wat de chef míj wil vertellen, ga ik niet akkoord.’  
 ‘Nou, dat regel je dan maar met de chef.’ Casperis viel hele-
maal terug in zijn ambtelijke pose, toen hij nu het hotel, het ap-
partement en de naam noemde. ‘En vanzelfsprekend meld je je 
beneden. Dat je daar niet zo binnen komt vallen als hier, begre-
pen? Met de chef is dat niet zo simpel.’  
 
Klokslag vijf uur de volgende middag meldde ik me bij de 
“chef”. Hij had zijn intrek in het hotel genomen onder zijn echte 
naam, die ik al in Wenen een paar keer (en altijd met veel res-
pect) had horen noemen: Joachim von Griese, en hij behoorde, 
wist ik ook al uit Wenen, inderdaad tot de vijf of zes sleutelfigu-
ren in de afdeling-buitenland van de Gestapo.  
 Wat ik uit hem wilde krijgen, was weinig, maar moeilijk ge-
noeg. Ik wilde weten of Macholdt me de “nieuwe instructies” al-
leen maar gaf, omdat hij zich tegenover mij nog steeds zeker 
voelde en omdat hij die zekerheid wilde beproeven en dus zijn 
oude spelletje wilde voortzetten, of dat misschien al de verden-
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king bij hem opgekomen was dat er aan de voorwaarden voor 
dat spel iets veranderd was. Ik wilde weten of ik harder aange-
pakt zou worden of niet. Ik had ook al een idee hóe ik dat te we-
ten wilde komen: ik moest de “chef” net zover tegen me innemen 
dat hij het zwaarste geschut zou inzetten – hem net zo provoce-
ren dat hij zich ondubbelzinnige informatie liet ontglippen – net 
zoveel en geen stap meer. Want de volgende stap kon alleen nog 
mijn onmiddellijke ontslag betekenen en daarmee zou alles, alles 
in de war gestuurd zijn.  
 Natuurlijk zou ik mijn plan me niet gemakkelijk afgaan. Ik 
wist ook zonder Casperis’ diep eerbiedige aankondiging dat er 
met deze man niet te spotten viel, dat ik geen onnozele sukkel 
van het slag van Casperis tegenover me had, kortom: dat ik voor-
bereid moest zijn op een zeker kaliber.  
 Maar hoe hoog ik Griese ook getaxeerd had, ik had hem ver-
keerd getaxeerd. Hij bleek niet gewoon “meer” te zijn dan Cas-
peris, geen tien keer en geen honderd keer: hij was anders. Hij 
was iets wat ik nog nooit gezien had. Hij was een nazi. Een echte 
volbloednazi, de eerste en de enige die ik tegengekomen ben. 
Macholdt was niet zo door en door nazi en als hij het was, had ik 
het niet gemerkt. Bij Griese was het zo duidelijk dat ik er bijna 
ondersteboven van was.  
 Ik werd in de voorkamer van het appartement van Casperis 
ontvangen en kon een glimlach niet onderdrukken, toen hij voor 
het aankloppen in alle ernst zijn das rechttrok. Daarna ging de 
tussendeur open en daarna verging me het lachen heel gauw.  
 Het was Grieses secretaris die Casperis mijn naam toefluister-
de. Griese zelf zat aan een kleine, ronde en met stapels kranten 
bedekte tafel in de erker; hij keek bij onze binnenkomst niet eens 
op. De secretaris maakte met een respectvol gedempte stem mel-
ding van onze komst en ging aan het opvallend lege bureau ach-
terin de kamer zitten. Casperis en ik waren bij de deur blijven 
staan.  
 Griese zat te lezen. Er verstreken een paar minuten, voor hij 
zijn kranten opzijlegde. Langzaam – en alsof hij alleen in de ka-
mer was – kwam hij op ons af. Hij was kleiner dan ik gedacht 
had en stond erg rechtop, bijna star. Star was ook het magere ge-



 222 

zicht met het licht wijkende voorhoofd en het donkerblonde, 
strak naar achteren gekamde haar en star waren zijn ogen. De 
enige beweging in al die starheid kwam doordat hij bijna voort-
durend van binnen aan zijn wangen zoog, die dan nog verder 
invielen en zijn dunne lippen nog dunner maakten.  
 Nu stond hij bijna op armlengte voor ons en ik wist nog steeds 
niet zeker of hij me aankeek. Pas toen hij na een paar seconden 
opzijkeek, wist ik dat zijn blik op mij gericht geweest was en dat 
het een minachtende blik geweest was.  
 ‘Meneer Maier –.’ Zijn stem was verrassend hoog en klonk, 
zonder dat hij die hoefde te verheffen, scherp en doordringend. 
‘Interessant. Dus meneer Maier wenst geen instructies te ontvan-
gen die met zijn oorspronkelijke opdracht niets te maken heb-
ben.’ Hij was ondertussen naar zijn leunstoel bij de tafel in de er-
ker teruggekeerd, ging op de leuning zitten en legde zijn handen 
in zijn schoot.  
 Met de ijskoude minachting die uit zijn hele manier van doen 
en ieder woord op me af sprong, had ik eerst nog niet zoveel 
moeite. Wat me echt en gevaarlijk trof, was het plotselinge, on-
ontkoombare besef dat Griese misschien op geen enkele manier 
aan Macholdts plannen gebonden was en dat hij bij de minste 
fout van mij korte metten met me zou maken en me eruit zou 
gooien.  
 ‘Meneer Maier spreekt wensen uit,’ vervolgde Griese vanuit 
zijn erker. ‘In plaats van de bevelen op te volgen, spreekt hij 
wensen uit.’  
 Ik trok een gezicht van gekwetste rechtschapenheid en deed 
twee stappen de kamer in: ‘Dat heb ik niet gedaan. Ik heb –‘  
 ‘U hebt uw mond te houden, zolang u niets gevraagd wordt. 
En u hebt me niet tegen te spreken.’ Zonder zich te bewegen, 
zonder de minste haast, met zijn hoge, zachte stem, had Griese 
het gepresteerd om me in de rede te vallen en me meelijwekkend 
midden in de kamer te laten staan. Nu richtte hij zich pas tot mij: 
‘Bovendien hebt u niet op me af te komen. Dat verbied ik u. Hoe 
dichtbij of hoe ver weg ik u wil hebben, maak ik zelf uit.’ En hij 
draaide zich weer om.  
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 Ik hield secondenlang mijn ogen dicht en mijn denkvermogen 
stond er die seconden niet al te best voor. Ook wat ik daarna 
deed, kwam niet voort uit een echt denkproces, maar hoogstens 
uit een juiste impuls. Ik had liever gehad dat ik het achteraf zo 
uit kon leggen dat mijn trots blindelings in opstand gekomen 
was of iets dergelijks. Maar dat was niet het geval. Alleen had 
Griese me blijkbaar verkeerd begrepen.  
 ‘Meneer Maier begrijpt het.’ Zijn lippen werden heel smal, nu 
hij zijn wangen naar binnen zoog. ‘Meneer Maier zal er nota van 
nemen, dat wij het zijn die onze agenten opdrachten geven en 
dat het niet omgekeerd is. Zelfs niet bij een joodse agent.’ Hij was 
opgestaan en begon een ronde te maken die in een boog om mij 
heen en naar het bureau leidde. ‘Een joodse agent,’ zei hij onder-
weg, ‘moet één ding duidelijk begrijpen. Wij bewijzen hem niet 
alleen een eer, als we hem voor ons laten werken – een eer is dat 
tenslotte voor iedereen – maar we bewijzen hem een genade.’  
 Griese hield een kunstige pauze en pakte een sigaret. De secre-
taris, die bij zijn nadering haastig opgestaan was, haalde een aan-
steker tevoorschijn. En wat ik nu deed, kon toegeschreven wor-
den aan die impuls, die daarna juist en doelmatig bleek te zijn: ik 
liep met snelle passen naar de leunstoel in de erker en ging zit-
ten.  
 ‘Neemt u me niet kwalijk,’ zei ik luid en ongeremd. ‘Ik moet 
gaan zitten. Anders zak ik onder zoveel genade in elkaar.’  
 De secretaris liet de aansteker zakken. Griese, die al aanstalten 
maakte om te buigen, bleef staan. Bij de deur hoorde ik Casperis 
tussen zijn tanden door inademen. Daarna stak Griese zijn siga-
ret aan, blies de rook voor zich uit en zoog aan zijn wangen.  
 ‘Bewaart u die joodse brutaliteiten maar voor uw rasgenoten,’ 
zei hij toonloos. En zeker niet dreigend, maar bijna beschaamd 
dat hij zo’n vanzelfsprekendheid überhaupt uit moest spreken, 
voegde hij eraan toe: ‘Of moet ik u nog vertellen dat we met bru-
tale figuren zoals u in een handomdraai afrekenen?’  
 ‘Ja – maar – u kunt me toch niet laten neerschieten, omdat ik 
ga zitten? We zijn toch in Parijs?’ Aarzelend, met duidelijk ge-
speelde verwarring, stond ik op en posteerde me naast de leun-
stoel.  
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 Toen Griese hem half zijn hoofd toekeerde, stootte de secreta-
ris een kort lachje door zijn neus uit en stapte opzij. Griese ging 
achter zijn bureau zitten.  
 ‘Goed, meneer Maier.’ Hij praatte en keek langs me heen. ‘We 
zullen onder deze omstandigheden van verdere diensten van u 
afzien.’ Hij verroerde zich niet. Niemand verroerde zich. Ik 
wachtte met ingehouden adem of er nog wat kwam. En daar 
kwam het ook werkelijk: ‘U beseft zeker wel dat daarmee het 
doel van uw werk tot nu toe mislukt is?’  
 ‘Het doel –?’  
 ‘Dat kleine gesjacher waarmee u tegelijkertijd bezig bent. Een 
geplande vrijlating uit Dachau, nietwaar?’  
 Het was om te huilen en om te juichen zo duidelijk. Hij had 
immers ook kunnen zeggen: ‘Dan geven we uw vader gewoon 
geen pas’ of ‘Dan wordt uw vader gewoon teruggestuurd naar 
Dachau’ of iets dergelijks. Maar zoiets had hij niet gezegd. Hij 
had het over een “geplande vrijlating” gehad. Nee, hij had het 
niet harder aangepakt. Alles was bij het oude gebleven en er was 
niets meer aan te doen. Ik liet mijn hoofd zakken.  
 ‘Ja,’ mompelde ik. ‘Dat klopt. Maar in Wenen is me beloofd –‘  
 ‘Zei u daarnet niet dat we hier in Parijs zijn?’  
 Deze keer was ik hem bijna dankbaar dat hij me in de rede 
viel. Ik pakte een zakdoek en veegde het zweet van mijn voor-
hoofd. Ik had er genoeg van.  
 Griese met zijn ingevallen wangen drukte zijn sigaret uit. Hij 
leek te overleggen wat hij nu nog tegen me zou zeggen. Plotse-
ling veranderde zijn gezichtsuitdrukking en ook in zijn stem 
klonk voor het eerst iets als ergernis: ‘Is me veel te dom,’ snerpte 
hij. ‘U haalt uw instructies morgen bij meneer Casperis – of u be-
schouwt uw contact met ons als beëindigd. Wat dat betekent, 
weet u. Ingerukt, mars!’ Daarna keerde hij zich langs mij heen 
naar de deur waar Casperis nog steeds op dezelfde plek stond. 
‘Ik persoonlijk wens dit gezicht in ieder geval niet meer te zien. 
Begrepen, Casperis?’ En dat was een prikkelende toevoeging, die 
hij nog in mijn aanwezigheid uitsprak.  
 Casperis boog, had de deur ook al geopend en sloop achter 
me aan.  
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 ‘Nou, je hebt nog geluk gehad.’ Hij knikte en het was waar-
schijnlijk ook zijn eigen opluchting waardoor hij met bolle wan-
gen de lucht uitblies. ‘Hoe kwam je dáár nou bij?’  
 Ik keek hem verwijtend aan: ‘U moet de chef mooie verhalen 
over me verteld hebben, meneer Casperis!’  
 ‘We doen ons best.’ Hij grijnsde. ‘À demain?’  
 ‘Dat kan niet anders,’ zei ik. ‘À demain.’  
 Sinds mijn afscheid indertijd van Macholdt was er niet zo’n 
triomfantelijk gevoel in me opgekomen als nu ik de trap afliep. 
Want ik had niet alleen van Griese een bevestiging van het af-
scheidsgesprek gekregen die voor mij niet duidelijker kon zijn, 
maar – en dat besefte ik nu pas ten volle – ik had met de persoon 
van de “chef” de grote troef in handen gekregen, de grote troef, 
vlak voor de grote dag, vlak voordat ik mijn Franse bondgenoten 
zou ontmoeten (inderdaad: tot de rose wolk van zo’n padvin-
dershemel steeg ik op.) Het was een gelukkige speling van het 
lot, die alleen degene ten deel viel die op de goede weg was. Het 
was een plezier dat het klopte als een bus. Vandaag had ik de 
laatste aanval doorstaan – morgen zou de eerste tegenaanval 
volgen. Vandaag de zogenaamde chef – morgen de echte. Mijn 
vinger lag op de juiste knop. Ik hoefde alleen nog maar te druk-
ken.  
 Bijna was ik bang dat er iets tussen zou komen. Maar er kwam 
niets tussen. Om twaalf uur de volgende dag, 21 mei 1939, was 
mijn ontmoeting met colonel Padou van het Deuxième Bureau.  
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[14] 
 
Daarmee is mijn verslag op het punt gekomen waar de ontwik-
keling van de dingen een laatste keer in de lucht leek te hangen, 
waar mijn lot misschien nog een andere wending had kunnen 
nemen. Het was, hoe ik het nu ook bekijk, in ieder geval een 
soort hoogtepunt en de gebeurtenissen die er onmiddellijk aan 
voorafgingen wezen er ook op dat het dat moest worden. Op zijn 
armzaligheid wezen ze overigens niet. Ze lieten me zelfs korte 
tijd denken dat een armzalige ontwikkeling alleen maar tot een 
armzalig hoogtepunt kon leiden. Korte tijd dacht ik bijna dat 
mijn ontwikkeling zichzelf op het laatste moment glorieus zou 
logenstraffen. Zoiets gebeurde niet. Ze deed wat ze moest doen: 
zichzelf bevestigen. En die bevestiging werd me 21 mei gepre-
senteerd. (Wat erna kwam, was alleen nog maar de voltrekking.)  
 De formaliteiten van mijn bezoek aan het Deuxième Bureau 
verliepen verbazend vlot. Een paar minuten nadat ik me met een 
beroep op monsieur Lefèvre gemeld had, zat ik tegenover colo-
nel Padou, een nogal corpulente vijftiger met een grijs snorretje 
en dun haar, die zonder veel omwegen naar het doel van mijn 
komst vroeg, niet bepaald vriendelijk, ook niet onvriendelijk, 
maar alsof hij eerst moest bedenken wat er eigenlijk van hem 
verlangd werd. Mij leek die nonchalance helemaal bij de zaak te 
passen en in ieder geval ging ik erop in: ik was sinds ongeveer 
drie weken in Parijs, zei ik, had in Wenen voor de schijn een op-
dracht van de Gestapo aangenomen om inzicht te krijgen in de 
activiteit van hun Parijse apparaat, en zou de kennis die ik daar 
verworven had en nog verwerven zou graag toegankelijk maken 
voor de Franse geheime dienst. Colonel Padou knikte vol ver-
wachting; blijkbaar wilde hij meer horen, voor hij iets zei. Ook 
dat vond ik alleen maar heel natuurlijk en ik besloot hem meteen 
de vijf getypte bladzijden met de instructies van Macholdt te ge-
ven. Misschien had ik daar wat meer werk van moeten maken – 
het was tenslotte een origineel document uit de “strikt geheime” 
archieven van de Gestapo – maar ik had de even kinderachtige 
als hevige behoefte om direct een duidelijk onderscheid tussen 
vriend en vijand te maken (ook als alleen ik daar iets van merk-
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te.) Ik wilde bij de Fransen geen tactiek volgen als bij de nazi’s, ik 
wilde op colonel Padou geen indruk maken, zoals op Casperis. 
Dat was al de halve verlossing: dat ik eindelijk van al die trucjes 
af kon zien. Ik haalde mijn document uit mijn zak en legde het 
voor colonel Padou neer: hier kon hij zichzelf ervan overtuigen 
dat mijn inlichtingen betrouwbaar waren, zei ik.  
 Colonel Padou vouwde de vijf bladen open, haalde ze onder 
vluchtige blikken half van elkaar en schudde met een spijtig ge-
zicht zijn hoofd: ‘Malheureusement, je ne parle pas l’allemand. 
De quoi s’agit-il?’  
 Niet dat ik zoiets verwacht had, maar ik vond het niet veront-
rustend. Het beviel me zelfs wel. Ik was ervan overtuigd dat hij 
in werkelijkheid perfect Duits sprak en me nu alleen maar wilde 
testen. Goed, dat mocht hij. In beknopte vorm gaf ik de inhoud 
van de vijf bladzijden weer in het Frans.  
 Hij luisterde aandachtig, liet nu en dan door een knikje mer-
ken dat hij het begreep en knikte nogmaals en nadrukkelijk, toen 
ik klaar was. Daarna trok hij zijn schouders op: ‘Enfin – tegen va-
lutasmokkel hebben we eigenlijk niets.’  
 ‘Pardon?’ Ik keek hem verbluft aan.  
 Colonel Padou hief zijn handen in een weids, uitnodigend ge-
baar (dat hij daarna nog vaak herhaalde) en stak zijn hoofd een 
beetje omhoog: ‘Hoe meer valuta ze de Duitsers afnemen, hoe 
beter. Op welke manier dat gebeurt, kan ons niet schelen. Daar-
over moeten de Duitsers zich maar het hoofd breken.’  
 ‘U begrijpt me verkeerd, mon colonel.’ Met een aarzelende 
glimlach nam ik de schuld van het misverstand op me. ‘Mijn 
voorstel is niet gericht op degenen die valuta uit Duitsland 
smokkelen.’  
 ‘Dat begrijp ik, dat begrijp ik. U bedoelt de mensen van het 
Italiaanse reisbureau, die dat willen verhinderen.’  
 Wilde hij me voor de gek houden? Of wist hij echt niet waar 
het om ging (en kende hij uiteindelijk echt geen Duits?) Ik deed 
een nieuwe poging: ‘Maar dat is toch niet alles wat in dat reisbu-
reau gebeurt? Denkt u dat ze zich daar alleen maar bezighouden 
met het tegengaan van valutasmokkel?’  
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 ‘Vast niet. Ze doen daar vast nog andere dingen. Alleen is het 
niet belangrijk of gevaarlijk genoeg om drastische maatregelen 
van onze kant te rechtvaardigen. Nog afgezien van het feit dat 
we met de Italianen bevriend zijn. Officieel zijn we dat zelfs met 
de Duitsers.’ En colonel Padou maakte opnieuw zijn spijtig-ver-
zoenende gebaar.  
 Ik perste mijn lippen op elkaar. Dat was geen test meer, dat 
stond vast. En omdat een colonel van de Franse geheime dienst 
niet zo argeloos kon zijn als deze colonel Padou deed, moest er 
iets anders achter zitten. Wat dat was, wist ik niet. Of ik wilde 
het nog niet toegeven.  
 ‘We kunnen het de Duitsers niet eens kwalijk nemen,’ stelde 
colonel Padou met een kort schouderophalen vast. ‘Wij zouden 
in hun plaats waarschijnlijk hetzelfde doen.’  
 Dat ging me te ver: dat hij het nu al voor de vierde of vijfde 
keer “de Duitsers” niet kwalijk nam. Dat hij niet Boches zei en 
niet eens “nazi’s”, maar consequent en correct les Allemands. Ik 
kon me niet langer inhouden: ‘Wilt u daarmee zeggen, mon co-
lonel, dat het Deuxième Bureau een buitenlandse organisatie van 
de Gestapo ongestoord laat werken, omdat die zich ook met het 
opsporen van deviezenzwendel bezighoudt?’  
 ‘Nee, dat wil ik niet zeggen,’ antwoordde colonel Padou on-
aangedaan zakelijk. ‘En ik ben een beetje verbaasd dat ú het zegt, 
monsieur –‘  
 ‘Neemt u me niet kwalijk.’  
 ‘Pas de quoi.’  
 ‘Ik ben met hoge verwachtigen naar u toe gekomen – bedenkt 
u dat wel. Ik zou zelfs kunnen zeggen dat ik alleen maar naar 
Parijs gekomen ben om mijn informatie ter beschikking te stellen 
van het Deuxième Bureau.’  
 ‘Een heel prijzenswaardig doel, monsieur. Maar u begrijpt dat 
dat helemaal úw zaak is.’  
 Nog voor hij zijn met spijt uitgespreide handen helemaal had 
laten zakken, gaf ik mijn antwoord en zei het als een uit mijn 
hoofd geleerde formule, waarvan ik wist dat je die na zulke wen-
ken moest gebruiken – ik zei:  
 ‘Dan neem ik aan dat mijn aanbod afgewezen is.’  
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 ‘O nee. Helemaal niet, monsieur. We willen heel graag af en 
toe inlichtingen van u krijgen.’  
 Nu wist ik niet wat ik moest zeggen. Voor dit soort wenk ken-
de ik geen formule.  
 ‘Et quant au salaire – ça dépend,’ voegde colonel Padou er ook 
nog aan toe.  
 Als ik gedacht had dat ik de vorige dag door Griese het sum-
mum van vernedering ondergaan had, dan was dat kinderspel 
vergeleken met de volgende seconden en dat ik die doorstond.  
 ‘Het gaat me niet om de betaling,’ zei ik ten slotte.  
 ‘Tout de même. We zeggen dat in ieder geval altijd duidelijk.’  
 ‘In mijn geval is de duidelijkheid heel eenvoudig. Ik neem 
geen betaling aan.’  
 ‘Comme vous voudrez.’ Mijn laatste, wanhopige poging om 
toch nog indruk op hem te maken bleek vergeefs. Hij stond op. 
‘Monsieur –‘  
 ‘Nog een kleinigheid, alstublieft.’ Ik was blijven zitten en stel-
de met armzalige genoegdoening vast dat hij ook bereidwillig 
weer ging zitten. ‘Ik heb al laten blijken dat ik mijn verbindingen 
met de Duitsers verder in stand wil houden – natuurlijk alleen 
voor de schijn en alleen zolang ze nuttig zijn. Ben ik in dat op-
zicht gedekt, mon colonel? Of moet ik dat ergens speciaal vast la-
ten leggen?’  
 Colonel Padou schudde heel licht zijn hoofd – ik had zelfs het 
idee dat hij glimlachte. ‘Nee,’ zei hij. ‘Dat is niet nodig. Het is ge-
noeg dat u het mij verteld hebt.’  
 Nu stond ik op en nu was hij het die bleef zitten. Mijn af-
scheidsgroet beantwoordde hij met een nauwelijks merkbaar 
knikje en bij het weggaan zag ik hem al naar de telefoon grijpen. 
Misschien geeft hij de bewaker beneden bevel om me te arreste-
ren, dacht ik. Maar dat was waarschijnlijk maar een laatste op-
flakkering van mijn neiging tot groot drama, die Macholdt al zo 
trefzeker doorzien had.  
 Pas veel later, misschien pas na tien minuten doelloos rond-
zwerven, werd ik opeens misselijk, en ik moest gauw in een 
poortje gaan staan om niet op straat over te geven. Ik herinnerde 
me juist de laatste fase van het gesprek weer – de verbinding met 
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de Duitsers die ik in stand wilde houden – en ik had niet Boches 
gezegd en niet eens “nazi’s”, maar les Allemands.  
 
Het ging niet zo dat ik door dit gesprek direct en volledig inge-
stort was, dat mijn aanvankelijk triomfantelijke bewustzijn zon-
der overgang veranderd was in het bewustzijn van een definitie-
ve nederlaag. Maar al op weg naar het hotel werd me volkomen 
duidelijk dat me iets veel ergers dan een gewone terugslag over-
komen was, dat ik me niet zomaar misrekend had en niet zomaar 
verkeerde voorstellingen van een bepaalde taak had, maar dat 
mijn gesprek met colonel Padou, hoe het ook verlopen was – en 
ik bedacht alle denkbare mogelijkheden en varianten – dat ik er 
voor mijn plan helemaal niets aan had. Op die 21e mei begon het 
al te dagen dat ik niet door de omstandigheden mislukt was, 
maar door mijn plan.  
 Toch dacht ik nog steeds dat zelfs in een plan als dat van mij 
misschien wijzigingen aangebracht konden worden die het dan 
uitvoerbaar zouden maken. Ik had gewoon te veel gewild, dacht 
ik. Dat gewoonweg alles wat ik gewild zou hebben te veel ge-
weest was en al het bereikbare te weinig, dat wist ik nog niet. 
Dat weet ik pas sinds kort: hoe onjuist en illusoir de “triomf” 
was die ik met mijn vertrek naar Parijs op Macholdt behaald had. 
Het was waarschijnlijk eerder Macholdts triomf dan die van mij. 
Het kon zelfs zijn dat Macholdt me heel bewust overgeleverd 
had aan de schijnvrijheid en de schijnmogelijkheden van die Pa-
rijse escapade, omdat het voor hem immers geen risico beteken-
de. Het kon zijn dat hij van het begin af aan alles geweten had en 
me van het begin af aan met opzet een doodlopende weg had in-
gestuurd, dat alles daarop gericht was en alles grondig overwo-
gen, van die Köck, de goedgekozen boodschapper, wiens ronde 
onschuldigheid mijn eerste verwachtingen op een dwaalspoor 
gebracht had, tot die Von Griese, de oer- en supernazi die me 
met de laars van de minachting nog een trap in mijn krankzinnig 
vertrokken gezicht gegeven had. Het was allemaal goed door-
dacht. De ellende van iedere schurkenstreek waartoe ik me in 
Wenen had laten overhalen, de pijn van iedere vernedering die 
ik om mijn dubbelspel in Parijs op me genomen had (of hij dat 
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dubbelspel nu voorzien had of niet): het was allemaal Macholdts 
triomf. Hij kon op me rekenen, wat ik ook deed. Het kon altijd 
alleen maar zo aflopen als hij voorzien had. En als er niet kort 
voor het eind van alles toch nog iets gebeurd was wat hij niet 
voorzien had en waar hij helemaal geen invloed op had, dan had 
het echt niets uitgemaakt of ik naar Parijs gekomen was.  
 Toen, direct na mijn bezoek aan het Deuxième Bureau, bekeek 
ik het verschil nog van de verkeerde, van de Parijse kant, en dat 
er van alle vermeende mogelijkheden zo verschrikkelijk weinig 
terecht zou komen, kon ik maar niet begrijpen. Ik gedroeg me 
zoals ik voor het laatst op mijn veertiende of vijftiende gedaan 
had: ik sloot me uren op in mijn kamer en gaf me over aan mach-
teloze en hulpeloze woedeuitbarstingen. Die waren niet minder 
dan tegen mezelf gericht tegen colonel Padou en ze leidden tot 
het gewelddadige plan om van nu af aan echt voor de nazi’s te 
werken en tegen de Fransen, liever voor mijn doodsvijanden dan 
voor mijn verraderlijke vrienden. (Als ik me niet vergis, waren 
ook fatsoenlijker mensen dan ik met betere en zuiverdere be-
weegredenen tot zoiets bereid, ja zelfs hele volkeren.) Ik liet dat 
plan vallen, net als het volgende: naar monsieur Lefèvre gaan en 
om zijn gebrekkige voorbereiding een verschrikkelijke ruzie 
schoppen – wat hij wel dacht dat ik was en of ik misschien we-
ken op zijn afspraak had zitten wachten om als een lastige sme-
keling afgepoeierd te worden. Want dat was zonder twijfel de 
indruk die ik bij colonel Padou achtergelaten had: een kleine spi-
on, een bluffer, zoals die zich bij tientallen aan het Deuxième Bu-
reau opdrongen, en daarbij nog iemand die het eerst bij de nazi’s 
geprobeerd had en zich nu het ongemakkelijk werd bescherming 
zocht bij de Franse autoriteiten, daar ging het hem hoofdzakelijk 
om en anders was ook het afgewezen honorarium niet te begrij-
pen. Voilà.  
 Had hij me tenminste maar afgepoeierd, monsieur le colonel. 
Had hij me – omdat ík daar de energie al niet meer voor had – 
me tenminste maar zonder resultaat laten gaan. Maar nee, hij 
was “bereid” om “af en toe inlichtingen” te ontvangen. Hij was 
bereid. Híj was bereid. En toen kreeg ik de lachwekkendste woe-
deaanval van allemaal: het was die idioot niet eens opgevallen 
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dat hij een jood voor zich had! Eén keer, één keer had het feit dat 
ik een jood was eindelijk in mijn voordeel kunnen zijn – nee, 
móeten zijn, en die idioot merkte het helemaal niet. Of hij had 
het gemerkt, maar er geen conclusies uit getrokken. Een kolonel 
van de Franse geheime dienst. Een volslagen idioot.  
 Voor nog meer woedeuitbarstingen had ik geen tijd meer. Het 
was vijf uur en ik moest naar Casperis. Misschien moest ik hele-
maal niet, maar ik wilde het. Op een bijna perverse manier werd 
ik naar die afspraak gelokt die ik me gisteren zo heel anders 
voorgesteld had. Nu kwam ik dus níet als “in opdracht van het 
Deuxième Bureau”. Nu moest ik eerst laten zien als wat ik eigen-
lijk kwam en als wat ik weer wegging. En Casperis zou niets 
merken. Hooguit kon mijn wat verwarde toestand hem opvallen 
– en die zou hij zonder twijfel toeschrijven aan mijn botsing met 
Griese de vorige dag.  
 Dat deed hij dan ook, en hij was eigenlijk heel aardig. Hij 
troostte me zelfs minutenlang over de pijnlijke gevolgen van 
mijn gebrek aan discipline, voor hij de “nieuwe instructies” be-
kendmaakte. Ze kwamen er zoals verwacht op neer dat ik in de 
voor mij toegankelijke emigrantenkringen politieke verbindin-
gen of actieve Duitsvijandige activiteiten moest zoeken.  
 ‘Activiteiten,’ onderstreepte Casperis. ‘Geen uitingen. Als ie-
mand op de führer scheldt, dan zijn we daar juist blij mee.’  
 Ik keek hem mismoedig aan: ‘Dat plezier kan ik u doen, zo 
vaak als u wilt.’  
 ‘Nou ja.’ Casperis grijnsde. ‘Ik bedoel: je moet verslag uitbren-
gen over personen van wie de politieke activiteiten níet tot schel-
den beperkt blijven.’  
 ‘Dat zijn er maar weinig. Eigenlijk ken ik alleen mezelf. Ik on-
derhoud actieve contacten met de NSDAP.’  
 ‘Best,’ zei Casperis, terwijl hij een ambtelijke, afwijzende hou-
ding aannam. ‘Je weet wat je te doen staat.’  
 Dat was een formule die hij bijzonder graag gebruikte en die 
ik tot nu toe altijd heel graag gehoord had; deze keer gebruikte 
hij die ten onrechte.  
 De avond bracht ik door met Hutterer; hij informeerde zo laat 
naar de reden van mijn slechte humeur, dat ik er helemaal niet 
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meer op voorbereid was en niets beters wist dan hem snel iets te 
vertellen over slecht nieuws over mijn vader, dat een nieuwko-
mer uit Wenen doorgegeven had.  
 ‘Uit Wenen? Wanneer dan?’ vroeg Hutterer, die uiteraard nog 
meer wilde vragen – maar ik viel hem onbeheerst in de rede: 
‘Dat maakt toch niks uit? Dat is toch niet interessant voor jou? 
Snuffel toch niet altijd.’  
 ‘Ik? Snuffelen?’ Hutterer schudde zijn hoofd. Dat is wel het 
laatste wat ik wil.’  
 ’s Nachts begon de strijd opnieuw. Alleen gaf ik me nu niet 
meer over aan woedeaanvallen, maar probeerde aan de nieuwe 
situatie te wennen. Dat ik bij die pogingen telkens weer in bijza-
ken bleef steken, paste daar goed bij. Als de hoofdzaak me dui-
delijk was geweest, was het helemaal niet verdergegaan.  
 Maar het ging verder en zelfs op een basis die er op het eerste 
gezicht verleidelijk stevig uitzag, bijna als verstandige zelfbeper-
king en onbevreesd realisme: toen ik voor de tiende of twintigste 
keer het jammerlijke beeld voor ogen had dat colonel Padou zich 
van me gevormd had, ontdekte ik dat er tussen dat beeld en de 
werkelijkheid geen wezenlijk verschil bestond. Ik was al onge-
veer wat hij dacht dat ik was. Ik was net als eerst in Wenen voor 
de Gestapo nu hier voor het Deuxième Bureau af en toe heel 
bruikbaar als kleine informant, en dat was alles.  
 En als dat alles was, dan moest ik er maar het beste van ma-
ken. Als dat alles was, dan was het misschien helemaal niet zo 
weinig. Iedereen moest zijn plaats kennen, nietwaar? Ook spio-
nagewerk moest gedaan worden. Als er maar genoeg mollen wa-
ren die het nazigebouw ondergroeven, dan zou het op een dag 
ook instorten! Of had ik dat misschien helemaal alleen gedaan 
willen krijgen? Nou dan.  
 Ik besloot me meteen de volgende dag weer bij colonel Padou 
te melden. Ik had hem immers – en dat besefte ik nu pas – ik had 
hem immers helemaal geen informatie gegeven.  
 Weer verliep alles heel vlot, alleen werd ik niet ontvangen 
door colonel Padou, maar door een capitaine, wiens naam ik niet 
hoorde en die zich voorstelde als adjudant en plaatsvervanger 
van de afwezige colonel. Hij begon meteen over het memoran-
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dum van Macholdt; dat was assez intéressant, vond hij, en of ik 
hem nog des choses comme ça ter beschikking kon stellen. Na mijn 
antwoord dat authentieke Gestapodocumenten jammer genoeg 
niet rondslingerden, keek hij me een beetje verbaasd aan: wat ik 
dan eigenlijk kwam brengen, al na 24 uur?  
 ‘Heel eenvoudig, mon capitaine,’ zei ik, terwijl ik een houding 
van aplomb en gewichtigheid aannam. ‘Ik geef u de informatie 
die ik gisteren al aan colonel Padou wou geven. Jammer genoeg 
kreeg ik de kans niet.’  
 De capitaine mompelde iets over overbelasting, pakte een no-
titieblok en haalde een opvallend klein gouden potloodje tevoor-
schijn: ‘Ik sta tot uw beschikking, monsieur. Maar alstublieft al-
leen de hoofdzaken. Vermoedens en onderzoek zijn onze zaak.’  
 Ik ging ervoor zitten. Ik begon met de beambten van het Itali-
aanse reisbureau, die zonder uitzondering in dienst van de Ge-
stapo waren. Ik gaf de namen (en voorzover ik ze kon achterha-
len ook de gegevens) van alle personen met wie ik daar in con-
tact gekomen was, waarbij ik Casperis flink benadrukte en de be-
tekenis van spion Horn een beetje overdreef. Ik vertelde wat ik 
wist van de interne organisatie en de verbindingen van de Ges-
tapo. En na uitdrukkelijk gezegd te hebben dat dit de laatste en 
belangrijkste informatie was die ik had, gaf ik mijn gegevens 
over Griese. De capitaine noteerde ze even gewetensvol en zake-
lijk als alle vorige, en toen was het voorbij. Het had bij elkaar tien 
minuten geduurd. In tien minuten had ik de Franse geheime 
dienst in de persoon van een mij onbekende officier van middel-
hoge rang alles verteld wat ik wist. In tien minuten had ik al het 
werk gedaan dat ieder op zijn plaats moet doen, nietwaar, en die 
ik toch al als louter spionagewerk beschouwd had. Dat was het 
dus. Dat was de basis waarop ik verder had willen werken. Die 
duurde alles bij elkaar tien minuten. Daarna vroeg de capitaine 
nog: ‘C’est tout?’ en zei nog ‘Merci bien,’ en toen kon ik gaan.  
 Op de terugweg bedacht ik dat ik met het gelijktijdig noemen 
van Griese en Casperis misschien een fout gemaakt had, want als 
het Deuxième Bureau nu eerst tegen Casperis op zou treden, kon 
Griese er misschien vandoor gaan. Maar ik kon niet niet goed 
rechtsomkeert maken om de capitaine te waarschuwen. Dat was 
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mijn taak ook niet. (Verder kreeg ik nog heel duidelijk te horen 
dat mijn overwegingen misplaatst waren.)  
 Wat me eigenlijk bewoog om zelfs na dit gesprek nog aan mijn 
plan vast te houden, weet ik niet. Ik hoopte waarschijnlijk van 
Casperis toch nog wat informatie los te krijgen voor hij door de 
Fransen onschadelijk gemaakt zou worden en voor mijn aandeel 
daarin door de Gestapo ontdekt werd. Voor de gevaren die zo’n 
ontdekking voor mij persoonlijk met zich mee konden brengen, 
schrok ik toen niet terug en was ik ook nooit teruggeschrokken. 
Het was niet mijn persoon die ik veilig wilde stellen, maar mijn 
rol. En zolang ze mij die rol nog lieten spelen, wilde ik er gebruik 
van maken. Dat leek maar een kwestie van dagen.  
 Ik moet het als een lichte hoon van het lot opvatten dat ik juist 
op dat punt een pessimist bleek: mijn opdrachtgevers hadden 
verbazend veel tijd nodig om erachter te komen dat ze het hele-
maal niet waren en eindelijk een eind te maken aan een praktijk 
die ik nauwelijks meer uitoefende. Bij die gelegenheid werd ove-
rigens de waarde bewezen van de collegiale correctheid van co-
lonel Padou tegenover de Duitsers.  
 
Dat ik in mijn gesprek met de capitaine inderdaad tien minuten 
lang op de verlangde knop had mogen drukken, veroorzaakte 
weliswaar geen explosie, maar de drukgolf bleef ook niet hele-
maal zonder gevolgen. Een van de volgende dagen informeerde 
Casperis me strikt vertrouwelijk over het plotselinge vertrek van 
de chef; de Fransen waren een nerveus volk, zei hij vol begrip, en 
ze kregen van tijd tot tijd rare aanvallen van energie en dan kon 
je beter uit de buurt blijven. De helaas wat loslippige Horn was 
deze keer betrapt en gisteren gearresteerd. Ook ik kon de komen-
de tijd beter voorzichtig zijn, voegde hij eraan toe en het klonk 
totaal niet ondubbelzinnig.  
 Over de chef kreeg ik verder niets van Casperis los. Een beetje 
mededeelzamer reageerde hij op mijn terloopse vraag wat er met 
Horn zou gebeuren: On s’en fout, dacht hij schouderophalend – 
óf de Fransen zouden hem gevangennemen óf hij werd uitgewe-
zen en dan in Duitsland gevangengenomen. Omdat ik zeker wist 
dat Casperis mijn zorgen zou begrijpen, waagde ik nog een 
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vraag: of er geen gevaar bestond dat Horn tegen de Fransen wat 
los zou laten. Casperis lachte kort door zijn neus, keek me aan en 
zei bijna als terechtwijzing: ‘Wees toch niet zo naïef. Als iemand 
wat loslaat, dan zeker niet Horn.’  
 Anders dan zijn eerdere waarschuwing om voorzichtig te zijn, 
leken deze woorden ook voor mij bestemd en ik koos gauw een 
ander onderwerp.  
 Zoals later bleek, had ik Casperis verkeerd begrepen. Blijkbaar 
moest ik tot het eind toe alle denkbare fouten maken. Ik presteer-
de het zelfs om het “gedwongen” vertrek van Griese en de arres-
tatie van spion Horn te zien als een succes dat te danken was aan 
mijn interventie bij het Deuxième Bureau – als een succes en niet 
als een mislukking, niet als een aanfluiting en niet als het laatste 
noodzakelijke bewijs dat ik vastgelopen was.  
 Ook dat Casperis zelf nog steeds in functie was, gaf me niet te 
denken. Begin juni zei hij met een licht verwijt dat ik me wel wat 
ijveriger aan mijn nieuwe instructies moest houden en daaruit 
concludeerde ik tot mijn niet geringe voldoening dat de gebrui-
kelijke orde nog bestond. We respecteerden elkaar, Casperis en 
ik. Hij wilde nog steeds niets anders dan mijn meerdere in de 
samenzwering spelen en ik niets anders dan niet verdacht wor-
den. Ja, ik nam me zelfs voor hem binnenkort weer wat onbe-
langrijke inlichtingen te verschaffen, alleen om te zorgen dat ik 
verder kon.  
 Maar ik denk niet dat het dat plan was waarom ik Franz Hut-
terer opzocht. Het was iets anders. Het was dat ik wilde praten. 
Niet “biechten” of mezelf “rechtvaardigen” (dat wilde ik pas la-
ter, pas toen niemand meer naar me luisterde), alleen praten, 
waarover dan ook, met wie dan ook en de ander hoefde hele-
maal niet Hutterer te zijn en het onderwerp helemaal niet ikzelf. 
Ik had tenminste een voorkeur voor Hutterer boven anderen, 
omdat hij een vriend van vroeger was. En ik kon me altijd nog 
voorstellen dat ik het met hem ook over mezelf zou hebben. Dat 
ik van zo’n gesprek inderdaad iets verwachtte, kan ik me nu ove-
rigens helemaal niet meer voorstellen. Maar dat ligt misschien 
aan het verloop van het gesprek en aan de gevolgen, aan die 
laatste gemeenheid die ik vrijwillig onderging en een ander liet 
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ondergaan en die me voor de resterende tijd nog een luxe verne-
dering meer te verwerken gaf. Want natuurlijk was dat voor mij 
een “luxe”: “teleurgesteld” worden, door iets of iemand nog “te-
leurgesteld” worden. Het was de luxe die me al in Wenen om-
wille van mijn toenmalige vrienden een paar bittere uren had 
gekost. Blijkbaar kon ik van die luxe niet zo gemakkelijk afzien.  
 Ik had dus afgesproken om met mijn vriend Franz Hutterer te 
dineren in een restaurantje aan de Avenue des Ternes. Er ston-
den al tafels buiten, het eten was zo goedkoop dat we zelfs een 
tweede fles rode wijn bestelden en in het begin was het net een 
ontspannen, haast gezellige avond, tot Hutterer, die al veel 
spraakzamer was dan anders, over onze gemeenschappelijke 
Weense vrienden begon. Nu had ik bij zulke gelegenheden al 
vaak genoeg gezegd dat ik de laatste tijd in Wenen alleen af en 
toe contact met Peter Beck had gehad en van de anderen niets 
wist (de naam van Willy Ebenstein kreeg ik helemaal niet over 
mijn lippen) en ik wilde Hutterer ook deze keer weer afleiden. 
Maar hij rekte het gesprek zo, dat ik bijna de indruk kreeg dat hij 
te veel gedronken had. Daarna hield hij er even plotseling over 
op als hij erover begonnen was (waardoor die indruk nog sterker 
werd); we begonnen over de toekomst te praten, droomden van 
een werkvergunning, overwogen onze kansen als pianoduo – en 
vielen plotseling stil met een verlegen lachje, beiden op hetzelfde 
moment.  
 Het zwijgen duurde minuten. Hutterer vloekte binnens-
monds, zonder zich te verroeren. Als hij eerst aangeschoten ge-
weest was, dan hadden die zwijgende minuten hem volkomen 
ontnuchterd.  
 ‘Gadverdamme.’ Hij rilde. ‘Wat is er van ons geworden?’ En 
met een plotselinge ruk keek hij me aan.  
 Het was op dat moment dat ik openhartig besloot te zijn tegen 
mijn vriend Franz Hutterer. Liefst had ik meteen geantwoord: 
‘Wat er van mij geworden is, kan ik je wel vertellen: een nazispi-
on.’ Maar dat durfde ik niet.  
 ‘Kom,’ zei ik. ‘Laten we nog een fles drinken. Op mijn reke-
ning.’  
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 ‘Je hebt je geld toch net zo nodig als ik, Otto?’ Het klonk on-
derzoekend en onaangenaam en ook zijn blik beviel me niet.  
 ‘Ja, dat wel. Maar op een fles meer of minder komt het niet 
meer aan.’  
 Hutterers geruststellende gebaar en zijn stem leken me wel 
erg royaal: ‘Best, Otto, best. Daar bemoei ik me niet mee. Ik wil 
alleen niets meer drinken. Dat is alles.’  
 ‘Jammer.’  
 Weer bleven we zwijgend zitten. En opeens werd ik bang dat 
Hutterer het volgende moment zwijgend op zou staan om weg te 
gaan.  
 ‘Wat zit je te denken, Franz?’ vroeg ik scherp en haastig.  
 ‘Ik? Hoezo? Wat wil je van me?’  
 Nu kon ik er niet meer omheen.  
 ‘Ik wil inderdaad iets van je,’ zei ik vastbesloten, maar wist 
echt nog niet hoe ik het aan moest pakken en waar ik heen wilde.  
 Hutterer zweeg.  
 ‘Je moet me helpen, Franz.’ Opeens had ik een ingang gevon-
den en meteen was ik opgelucht. Beter, dacht ik, beter en over-
tuigender kon ik niet laten blijken dat ik te goeder trouw was 
dan door hem niet alleen in vertrouwen te nemen, maar hem 
meteen ook te vragen een beetje mee te spelen. Hij zou dat vast 
wel begrijpen en akkoord gaan. Misschien vond hij het zelfs wel 
leuk.  
 ‘Je hebt geen idee hoe graag ik je wil helpen,’ zei Hutterer.  
 ‘Wees voorzichtig, Franz, zolang je niet weet wat ik van je 
wil!’ En na een korte pauze, op dezelfde toon van een niet hele-
maal serieus bedoelde waarschuwing, voegde ik eraan toe: ‘Ik 
werk namelijk voor de nazi’s.’  
 ‘Dat wist ik allang,’ zei Hutterer, waarmee hij mijn nonchalan-
ce nog overtrof.  
 ‘Wat betekent dat?’ Ik staarde hem aan. Was hij serieus? En 
zei hij het daarom zo nonchalant, omdat hij de rest ook wist? Of 
omdat hij er op zijn minst op rekende dat er nog iets anders ach-
ter zat? ‘Hoe bedoel je?’ vroeg ik gewoontjes en eerder hoopvol.  
 Zijn antwoord, nog steeds nonchalant, droeg eerst die ge-
waagdste hoop ten grave (er volgden nog meer begrafenissen): 
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‘Net wat ik zeg. Ik weet allang dat de grootste schurk voor me 
zit, namelijk een joodse nazispion. Maar je wou me toch wat vra-
gen?’  
 Helemaal zonder overgang kwam zijn vraag, zonder de min-
ste verandering van toon. En ik wist niets beters dan erop in te 
gaan.  
 ‘Wacht even,’ zei ik. ‘Moment. Dat is heel interessant. Als je 
dat al zo lang weet – waarom heb je het dan niet gezegd?’  
 ‘Om je te waarschuwen?’ vroeg Hutterer met vriendelijke ver-
wondering. ‘Om medeplichtig te worden aan je schurkenstre-
ken? Maar Otto!’ En hij glimlachte verwijtend.  
 Ik beantwoordde het verwijt met mijn blik en mijn stem: ‘Ja, 
maar – ben je dan mijn vriend niet? En was je dan als vriend niet 
verplicht om me te waarschuwen?’  
 ‘Laat me even nadenken... Nee, dat denk ik niet. Dat was ik al-
leen verplicht als je géén nazispion was. Maar dat ben je wel.’  
 ‘Wacht, nu moet ik nadenken... Nee, dat denk ik niet.’  
 ‘Hm. Dat klopt niet met mijn eigen informatie en ook niet met 
je mededeling dat je voor de nazi’s werkt.’  
 ‘Eerst wist ik nog niet hoe geweldig je geïnformeerd bent, 
Franz. Anders had ik dat niet gezegd.’  
 ‘Anders had je misschien wel gezegd dat je tégen de nazi’s 
werkte.’  
 ‘Inderdaad.’  
 ‘En je dacht dat ik je zou geloven.’  
 ‘Ik had op zijn minst verwacht dat je me de kans zou geven 
om het uit te leggen.’  
 ‘Maar waarom, Otto? Een joodse nazispion is wel het aller-
laagste – wat is er dan uit te leggen?’  
 Nog steeds was ons gesprek niet losgekomen van die lichte, 
onschuldige conversatietoon en ik deed krampachtig mijn best 
om te zorgen dat ik niet degene was door wie het om zou slaan. 
Want ik kon na de schok van zijn volkomen onverwachte uiting 
van vijandigheid niet anders overeind blijven door net zo onbe-
kommerd te luisteren als hij tegen mij sprak.  
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 ‘Ik zou ook niet weten waarom je juist mij iets zou willen uit-
leggen,’ vervolgde Hutterer. ‘Dat was je ook niet van plan. Je 
wou iets van me, dacht ik.’  
 Ik merkte dat ik glimlachte, onwillekeurig, en moest onwille-
keurig denken aan het antwoord dat ik misschien nog maar een 
paar minuten geleden gegeven had: dat ik dát wilde, dat ik juist 
behoefte had gehad met hem, mijn vriend, over mezelf te praten.  
 ‘Het heeft wel iets met elkaar te maken,’ zei ik, ‘mijn uitleg en 
wat ik van je wil.’  
 ‘Als het kan, doe ik het ook zonder uitleg. Wat is het?’  
 ‘Heb je nog familie in Duitsland, Franz?’  
 ‘Nee. Hoezo?’  
 ‘Kunnen de nazi’s op een andere manier gevaarlijk voor je 
worden?’  
 ‘Wat moet dat? Wat wil je?’  
 ‘Ik wil je toestemming om je bij de nazi’s aan te geven.’  
 Inderdaad: Hutterer liet niets van verbazing merken. Mis-
schien wilde hij me nog laten geloven dat hij ook dat nog gewe-
ten had of had zien aankomen. Hij lachte alleen kortaf: ‘Mij aan-
geven? Als wat?’  
 ‘Als staatsvijand – als oorlogshitser – als actieve tegenstander 
van het Derde Rijk – als lid van de een of andere politieke bewe-
ging –‘  
 ‘Stop!’ Met een plotseling vertrokken gezicht hield Hutterer 
me tegen. ‘Nou is het genoeg!’ En omdat ik geschrokken inhield 
– ik had echt geen idee waarom hij zich opeens zo opwond – 
leunde hij langzaam weer achterover, maar bleef me aankijken. 
‘Dat is wel de naïefste schaamteloosheid die ik ooit gehoord heb,’ 
zei hij verbeten.  
 ‘Wat?’ Ik snapte het nog steeds niet. ‘Dat ik wil weten of je fa-
milie in Duitsland hebt wie misschien iets zou kunnen overko-
men?’  
 ‘Natuurlijk, natuurlijk!’ Hutterers kalmte was voorbij; zijn 
stem klonk duidelijk venijnig. ‘Dat, God verhoede, niemand wat 
overkomt. Dat is jouw enige zorg.’  
 ‘Niet mijn enige.’ Tegenover zo’n goedkope vijandigheid 
voelde ik me nu langzaam rustiger worden en zekerder. ‘Nee, je 



 241 

overdrijft. Ik heb nog andere zorgen. Heel andere dan jij je voor 
kunt stellen. Maar als ik zo’n schoft was als jij denkt – dan had ik 
je toch allang aangegeven? Zonder je eerst in vertrouwen te ne-
men?’  
 Daarmee hoopte ik voor hem toch iets bewezen te hebben – 
maar was, zoals bleek, pas op de echte en definitief doodlopende 
weg terechtgekomen: ‘Ahaa –!’ zei Hutterer. ‘Je wou me in ver-
trouwen nemen! Stel je voor – en ik dacht dat je me over mijn po-
litieke activiteiten uit wilde horen. Zo kun je je vergissen.’  
 ‘Dat kan zeker.’  
 ‘Ik dacht –‘ (Hutterer genoot nu van zijn hoon en was niet 
meer te stuiten), ‘– dat je de juistheid van je informatie eerst na 
moest gaan, voor je die aan je meerderen doorgaf. Ik dacht dat 
een nazispion, zeker een kleine nazispion, en al helemaal een 
kleine joodse nazispion – dat die in zijn eigen belang geen onjuis-
te informatie door mocht geven.’  
 ‘Zo kun je je vergissen, Franz. Ik heb er bijvoorbeeld alle be-
lang bij om onjuiste informatie door te geven.’  
 ‘Dat weet ik allang. Je geeft onjuiste informatie. Nee toch.’ Zijn 
triomfantelijkheid kende geen grenzen meer. ‘Maar het zal wel 
kloppen. Bij een spion waar de nazi’s zoveel vertrouwen in heb-
ben dat ze hem zelfs naar het buitenland sturen, en vooral bij een 
kleine joodse nazispion, spreekt het vanzelf dat hij onjuiste infor-
matie geeft. De nazi’s zijn dom genoeg om het niet te merken en 
de kleine joodse nazispion –‘ (met onverzadigbaar welbehagen 
genoot hij van die woorden) ‘– de kleine joodse nazispion is dom 
genoeg om zijn loon in gevaar te brengen.’  
 Triomfantelijk keek hij me aan en ik gaf hem de tijd. Want nu 
had ik hem toch eindelijk op een onherstelbare fout betrapt. Met 
het loon dat ik in gevaar bracht kon hij toch alleen de vrijlating 
van mijn vader bedoeld hebben?  
 Hutterers informatie bleek ook inderdaad een beetje verou-
derd (hij weigerde de bron te noemen met de geniepige vraag 
wat ik nóg allemaal wilde weten.) Dat veranderde intussen niets 
aan zijn vaste besluit om alles wat ik zei in zijn vaste sjabloon 
onder te brengen. Hij hoefde niet eerst na te denken, hij hoefde 
niets af te wachten, hij wist alles al en zijn onfeilbare promptheid 
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paste perfect in de kleine pauze die ik onwillekeurig op mijn cor-
rectie liet volgen: ‘Echt waar?’ vroeg hij. ‘Je vader is dood en toch 
blijf je voor de nazi’s werken? Dat je zó’n schurk bent, had ik niet 
verwacht.’  
 Nu gaf ik het op. Tegen die hoeveelheid boosaardige bekrom-
penheid, tegen die gevoelloze en gedachteloze betweterigheid 
kon ik niet meer op. Ik had spijt dat ik het überhaupt geprobeerd 
had en me blootgegeven had, ik had bittere spijt en mijn bitter-
heid – terwijl Hutterer zijn hoon steeds onverantwoordelijker 
over me uitgoot – begon te veranderen in niet minder onverant-
woordelijke woede en verontwaardiging. Maar ik hield me in. Ik 
sprak hem niet meer tegen en onderbrak hem niet één keer. Al-
leen toen hij me uitgebreid en hautain begon te vertellen welke 
weg ik moest bewandelen, maakte ik een afwijzend gebaar: ‘Laat 
dat alsjeblieft. Dat je me uitscheldt, is tot daaraan toe. Maar je 
hoeft me niet de les te lezen.’  
 Hutterers gezicht werd bloedrood, hij maakte een beweging of 
hij me naar de keel wilde vliegen (en misschien had ik mezelf 
niet eens verdedigd) – daarna stond hij op, blijkbaar om me beter 
van bovenaf te kunnen beoordelen: ‘Jíj verbiedt me iets? Jij bent 
echt de laatste om een ander iets te verbieden. Ik snap echt niet 
dat je dat nog niet weet. Het is vandaag blijkbaar de eerste keer 
dat iemand je recht in je gezicht zijn mening zegt!’  
 Daarop ging hij weg. Na twee passen bleef hij staan, draaide 
zich half naar me om en zijn stem droop van zelfverzekerdheid: 
‘Ja, dat klopt. Je kunt me natuurlijk aangeven bij wie je wilt. Jij 
brengt niemand in gevaar. Hooguit jezelf.’  
 Als het twee weken eerder tot dit gesprek gekomen was, had 
ik er misschien nog consequenties uit getrokken. Dan had ik 
vooral beseft dat Hutterer – wie altijd nog de eer toekwam dat hij 
me als eerste zijn mening had gezegd – echt niet de enige kon 
zijn die er zo over dacht en zou daar rekening mee gehouden 
hebben. Of ik had Hutterer misschien nog serieus genomen en 
hem echt “bij wie ik maar wilde” aangegeven, zo mogelijk tege-
lijk bij Casperis en het Deuxième Bureau (en dat had hij me net 
zo min kwalijk kunnen nemen als hij me niet kwalijk nam dat ik 
het naliet.) Of ik had iets anders bedacht of iets anders gedaan.  
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 Inderdaad trok ik geen consequenties uit dit gesprek. Ik wijd-
de me nu weer aan mijn “ober-kanalen” om met een of ander on-
belangrijk bericht met Casperis contact te houden en bij hem in 
een goed blaadje te blijven staan. En zelfs dat deed ik alleen 
maar, omdat ik het me al voorgenomen had en omdat de dwang-
gedachte “dat ik iets moest doen” nog altijd bij me leefde. Ik 
deed het ongeveer zoals een kip nog een paar keer met haar 
vleugels slaat, ook als haar nek al omgedraaid is.  
 Er volgden nog een paar van die vleugelslagen voor ik einde-
lijk verlost was van die dwanggedachte – namelijk voor ik inzag 
dat het een dwanggedachte was, al vanaf het begin, toen bij Sta-
scha, toen het zich vaag opdringende besluit om de dood van 
mijn vader niet lijdzaam te aanvaarden me tot actie had aange-
zet. Ik had het waarschijnlijk beter bij die vaagheid kunnen laten, 
bij die vergeldingsdrang van het eerste moment. Dat was een in-
stinctief, menswaardig gevoel, waarvoor ik me beslist niet 
schaam. Niet eens voor de bevrediging ervan, als die gelukt was, 
zou ik me schamen. Alleen had ik me dan niets anders moeten 
voornemen – en zeker niet wat ik me inderdaad voorgenomen 
heb: wraak nemen en me tegelijkertijd bevrijden van zonde, door 
wraak goedmaken waaraan ik me schuldig gemaakt had. Dat 
was te veel. Dat moest wel fout gaan. Want je kunt mislukte 
wraak nog wel te boven komen – maar mislukte boete niet.  
 
Toen ik me voor mijn volgende maandagse verslag bij Casperis 
wilde melden, bood het Italiaanse reisbureau al van ver een ver-
anderde aanblik. Er hingen geen affiches in de etalages en door 
de kale ruiten kon ik van dichtbij vaststellen dat ook het interieur 
bijna helemaal weg was. Vreemd genoeg was ik helemaal niet 
blij met dat schijnbaar ondubbelzinnige beeld en de onbekende 
die ik aan het enige nog aanwezige bureau zag zitten leek me 
eerder een vertegenwoordiger van Casperis dan een vertegen-
woordiger van het Deuxième Bureau.  
 Ik had gelijk. Bij mijn binnenkomst keek hij me met onderzoe-
kend samengeknepen ogen aan en zei: ‘È chiuso, signore.’  
 ‘Je voudrais bien parler à monsieur Casperis,’ zei ik.  
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 ‘È chiuso. Non parla italiano?’ En de spleetjes van zijn ogen 
werden smaller.  
 Nu had Casperis me pas bij onze laatste ontmoeting half voor 
de grap een standje gegeven om mijn gebrek aan kennis van het 
Italiaans – alleen daaraan, zei hij, zouden ze zien dat ik niet in 
het vak zat. Dat bedacht ik nu en ik schudde nadrukkelijk mijn 
hoofd: ‘Je ne comprends pas.’  
 ‘Signor Maier?’  
 Ik knikte – en het gezicht van de Italiaan ontspande zich pret-
tig en snel. Hij liet zijn tanden zien, sprak vloeiend Frans en 
noemde het adres van een boekhandel in het Quartier Latin, 
waar ik Casperis zou vinden. En omdat de weg daarheen toch al 
via de Boulevard St.-Germain leidde, gaf ik het adres meteen ook 
aan de capitaine door.  
 In de boekhandel werd ik door Casperis met evenveel gewich-
tig gedoe als anders ontvangen. Hij was heel voldaan over zijn 
succesvol verlopen samenzweerderstruc, maakte een paar min-
achtende opmerkingen over de deze keer wel heel hevige aanval 
van nervositeit van de Fransen (die geleid had tot de preventieve 
sluiting van het reisbureau) en moest lachen om mijn bezorgd-
heid of hier misschien toch niet onze kortgeleden gearresteerde 
vriend meespeelde en of wij beiden uiteindelijk niet in moeilijk-
heden konden komen. Nadat hij me gerustgesteld had, vond ik 
zelfs deze kleine, halfdonkere boekhandel – waarin behalve Cas-
peris maar twee oudere verkoopsters aanwezig waren – een veel 
aangenamere omgeving dan het reisbureau. Daarna maakten we 
zoals gebruikelijk een afspraak voor onze volgende ontmoeting 
aan het eind van de week.  
 Tot die ontmoeting kwam het niet meer. Op vrijdag hoorde ik 
van de oudste van de twee verkoopsters, een mopperige oude 
vrijster met bijpassende hoornen bril, dat meneer Casperis ver-
trokken was en dat de datum van zijn terugkeer nog niet vast-
stond; ik moest dinsdag maar weer langskomen – óf meneer 
Casperis was dan al terug óf ze konden me dan meer vertellen. 
Natuurlijk verwachtte ik dinsdags niets en was heel verbaasd, 
toen me met zakelijke nonchalance verteld werd dat meneer Cas-
peris jammer genoeg pas over een week tijd voor me had – en 
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wel precies komende dinsdag tussen twaalf en een. Op mijn au-
tomatische vraag of ze dat heel zeker wist, keek de verkoopster 
me door haar ronde brillenglazen secondenlang aan. ‘Très sûre, 
monsieur,’ zei ze tenslotte. ‘J’en suis tres sûre.’ Maar juist door 
die nadrukkelijke herhaling vermoedde ik dat ze me aan het lijn-
tje hield, omdat ze in werkelijkheid nog helemaal geen instruc-
ties gekregen had. En in ieder geval zou ik me komende dinsdag 
trouwens voor het laatst vertonen – dat stond voor mij vast.  
 Toen ik op de terugweg langs het Deuxième Bureau kwam, 
besloot ik zonder omwegen naar het lot van Casperis te informe-
ren. Jammer genoeg was de capitaine – de colonel wilde ik na-
tuurlijk niet lastigvallen – net in vergadering, dat zeiden ze ten-
minste en dat liet ik zo.   
 
Verder gebeurde er niets meer en dat bleef zo – tot mijn gesprek 
met professor B., het enige gesprek dat me heel die lange tijd ge-
gund werd en dat in zoveel opzichten zo beslissend voor me 
was. In de resterende tijd waarover ik nog verslag uit moet bren-
gen gebeurde er niets behalve mijn zelfopheffing en daarbij viel 
me niet eens de barmhartige afstomping ten deel die bij zo’n ver-
rotten en vergaan toch eigenlijk gepast had. Ik ging die laatste 
twee weken voorgoed te gronde, maar probeerde hardnekkig 
menselijke geluiden te maken en wilde zelfs dat anderen mense-
lijke geluiden tegen mij maakten. In plaats daarvan kreeg ik 
trappen te verduren. En degenen die me trapten, hadden volko-
men gelijk. Niet omdat het oordeel dat ze over me velden ge-
rechtvaardigd was – zo rechtvaardig had het niet kunnen zijn dat 
zij, uitgerekend zij, het hadden mogen vellen. Maar ze hadden 
gelijk, omdat ik toch om hun oordeel gaf, omdat ik te zwak en te 
laf en te ijdel was om mijn zaak geruisloos met mezelf te regelen. 
Zij hadden het recht dat ik hun gaf. Iemand die al zo diep gezon-
ken was dat hij hún om begrip kwam vragen, die mochten ze dat 
met recht weigeren.  
 Waarom ik hun dat plezier deed, waarom ik onvermoeibaar 
ieder gesprek waartoe ik überhaupt nog de kans kreeg, meteen 
op de domme geruchten bracht die over me de ronde deden – en 
hoe verkeerd en dubbelzinnig ze waren – en dat ik toch de kans 



 246 

moest krijgen ze te corrigeren, waarom en met welk doel ik me 
eigenlijk nog wilde rechtvaardigen, wist ik nauwelijks meer. 
Misschien hoopte ik nog eens een Willy Ebenstein te vinden, nog 
eens te horen dat ik het moeilijk had, dat op zijn minst. Het was 
vergeefse hoop, van meet af aan. Want zelfs als iedereen die me 
gewoonlijk al na de eerste paar woorden liet staan met verlegen 
uitvluchten of met genieterige directheid – zelfs als iedereen me 
aangehoord zou hebben en daarna heel uitdrukkelijk begrip en 
vergiffenis getoond zou hebben, was het voor mij niet minder 
moeilijk geweest.  
 Intussen kwam het zover niet eens. Hun goede geweten stond 
niet toe dat ze zich überhaupt voorstelden wat mijn slechte ge-
weten betekende. Ze konden zich niet permitteren hun toch al 
zwaarbeproefde rechtschapenheid zelfs maar in gedachten aan 
een overbodige belasting te onderwerpen – een van de weinige 
belastingen waar zij toevallig aan ontsnapt waren. En dat zagen 
ze als hun persoonlijke verdienste. Dat gaf hun een superioriteit 
die ze alleen al moesten gebruiken, omdat die maar geleend was. 
En of ze nu – zoals bijvoorbeeld Hutterer – opschepten met diep-
gaande analyses van mijn verachtelijkheid, voor ieder die het ho-
ren wilde, en ieder wilde het horen, of ze – als bijvoorbeeld Lan-
desmann – me even probleemloos uit de weg gingen als ze zich 
eerst aan me opgedrongen hadden, of ze – zoals bijvoorbeeld 
dokter Raudnitz, tandarts uit Praag – zich bij mijn nadering om-
draaiden en spuwden, of ze zich met een schouderophalen tevre-
den stelden of verontrust achter mijn rug om fluisterden, of ze 
beweerden dat ze het altijd wel geweten hadden of dat ze niet 
gedacht hadden dat een jood tot zoiets in staat was, ze gebruik-
ten hun superioriteit maximaal. Ze gebruikten die vooral om hun 
angst te verbergen. Want negen van de tien keer meden ze me 
niet zozeer uit morele afschuw, als wel uit angst dat hun omgang 
met mij gevaarlijk voor hen kon worden. Als ze daarentegen de 
garantie hadden gehad of als het uiteindelijk voordelig was ge-
weest om met mij om te gaan, dan hadden ze dat zeker gedaan, 
dan waren ze rustig verder met mij omgegaan, dat weet ik zeker. 
Ik werd de laatste weken zo mogelijk nog kotsmisselijker van 
hen dan eerst en ben tot op vandaag de dag niet van mening 
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veranderd. Ik ben hooguit anders over mezelf gaan denken. Zij 
waren al zoals ik ze zag, alleen zag ik niet dat ik een van hen 
was. En het was allemaal terecht wat ik over hen dacht, alleen 
was ik de laatste die dat mocht denken. Ieder van hen afzonder-
lijk kon dan nog zo grotesk zijn dat hij zichzelf als een uitzonde-
ring zag waarvoor dat allemaal niet gold, bij mij was het nog veel 
grotesker. Wat ieder van hen zich ook aan niet-aanwezige ver-
schillen met de anderen aanmatigde, wat hij ook aan weerzin te-
gen al zijn soortgenoten met zich meedroeg of zelf nog trots ver-
kondigde, op mij kon hij zich in ieder geval beroepen. Ik was 
gewoon het schoolvoorbeeld, gewoon het typisch joodse misbak-
sel waarmee ik niets te maken wilde hebben. En toch voelde ik 
me het schoolvoorbeeld van het tegendeel, dat volkomen terecht 
aanspraak maakte op de absolutie waar het hun allemaal om 
ging en door de genadige verlening waarvan de ware antisemiet 
zich feilloos ontmaskerde, omdat hij die beschouwde als het 
grootste compliment dat je een jood kon maken: ‘Ja, als alle joden 
zo waren als u!’ en helemaal: ‘Maar u bent toch helemaal geen 
jood?’  
 Eigenlijk – dat denk ik nu mijn verslag het einde nadert al vrij 
duidelijk te zien – eigenlijk ging het mij ook nergens anders om. 
En dat niet pas die laatste weken of pas in Parijs. Niet pas nadat 
ik me met de nazi’s ingelaten had of pas sinds ze aan de macht 
gekomen waren. Maar eigenlijk sinds ik kon denken, altijd al. 
Toen ik met mijn moeder in de Volksgarten zat en toen het me 
niets deed dat ik door die prachtige officier op de bank naast me 
“jodenjongen” genoemd werd, omdat hij er ook nog “mooi” bij 
zei; toen ik het boerenmeisje Kathi, dat zich door een jood niet 
mocht laten kussen, toch bij me hield om met haar te slapen; toen 
ik met Macholdt, die me een vuile jood noemde, een broederlijk 
tweegevecht aanging, toen ik later met een geheimzinnige ver-
standhouding zijn hand schudde en toen ik nog later op zijn 
woord vertrouwde; enzovoort tot het einde, tot de ambachtelijke 
trots die Casperis voedde, tot het bondgenootschap waarop ik de 
Franse geheime dienst al met uitgespreide armen zag wachten; 
telkens weer wilde door de anderen, die geen joden waren, be-
handeld worden alsof ik dat ook niet was, behandeld worden als 
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een normaal mens. Namelijk als een naar hun maatstaven nor-
maal mens. Dat was de kleine denkfout die ik daarbij maakte: 
dat ik altijd uitging van hún maatstaven. Ik kwam nooit op het 
idee dat er aan die maatstaven iets niet kon kloppen. Ik accep-
teerde mijn jodendom altijd als een gebrek en degene die het me 
lieten voelen altijd als aanklagers. Ik durfde nooit te vermoeden 
dat de aanklagers misschien zelf last hadden van een gebrek.  
 Niet dat ik het nu zo zou willen omkeren dat de aanklacht 
gewoon een verdediging wordt. Alsof het feit dat je jood bent al 
amnestie betekent. Maar zoveel is voor mij zeker: voor wat bij de 
joden een gebrek geworden is, moeten de anderen zich veront-
schuldigen, niet de joden.  
 Voor mijn eigen leven ben ik met dat inzicht jammer genoeg te 
laat gekomen. Het heeft me wel een beetje geholpen, hoewel niet 
bij het schrijven van dit verslag. Want dat dat net als zoveel an-
dere dingen, pas het resultaat was van mijn gesprek met meneer 
B., daar wil ik niet op vooruitlopen.  
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[15] 
 
Het was al de tweede helft van juni, toen het tot dit gesprek 
kwam. Het was 20 juni.  
 Ik had de middag doorgebracht met urenlange omzwervingen 
in het Luxembourg en terwijl ik op de Boulevard St.-Michel af-
koerste, zag ik mijn vroegere medeleerling Benno Schnabel – de-
zelfde die kort na mijn komst in Parijs zo geweldig blij geweest 
was met ons weerzien.  
 Toen ik hem nu groette, schrok hij of zijn groet viel op zijn 
minst heel vluchtig uit. Daarna bedacht hij zich en kwam op me 
af.  
 ‘Goed dat ik je zie.’ Hij wist het zo te regelen dat hij me geen 
hand hoefde te geven. ‘Ik moet je de groeten doen van meneer 
Bloch. Die ken je toch nog wel?’  
 ‘Natuurlijk. Is hij in Parijs? Dat wist ik helemaal niet.’  
 ‘Niet? Vreemd. In ieder geval – hij vraagt of je langs wilt ko-
men. Hij zou graag met je praten.’ En Schnabel gaf me het adres.  
 ‘Dank je,’ zei ik. ‘Maar hoe weet hij –‘  
 ‘Ik heb haast,’ zei mijn vroegere medeleerling Benno Schnabel. 
‘Het beste.’  
 Ik besloot meneer Bloch meteen op te zoeken. Niet omdat het 
hotel in de buurt was – gewoon omdat iemand bereid was tot 
een gesprek met me. Dat was al sinds onheuglijke tijden niet 
meer gebeurd en ik hunkerde ernaar. Ik had, als hij maar gewild 
had, zelfs weer een gesprek met Hutterer willen hebben. Maar hij 
wilde het niet. Niemand wilde het. Meneer Bloch was de eerste. 
Ik ging onmiddellijk op weg.  
 Aan wat voor een rabiate honger ik leed, was door niets zo 
duidelijk geworden dan door het feit dat het juist meneer Bloch 
was naar wie ik zo haastig toe ging – de oude meneer Bloch, die 
door niemand van ons ooit serieus genomen was. Dat was na-
tuurlijk het lot van alle godsdiensleraren op alle middelbare 
scholen: niet serieus genomen worden. Maar Jonas Bloch onder-
scheidde zich van zijn collega’s altijd nog door een soort welwil-
lende ironie waarmee hij het lot aanvaardde.  
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 ‘Niemand hoeft godsdienstles te volgen,’ verkondigde hij 
soms in de hogere klassen (als hij ons rijp genoeg vond om dat 
tenminste te begrijpen.) ‘Het zou arrogant zijn tegenover God om 
een bende als jullie godsdienstles te geven. Bovendien kun je 
geen les in godsdienst geven. Je kunt les geven in aardrijkskunde 
of wiskunde. Over godsdienst kun je hooguit praten. Wie aan 
dat gesprek deel wil nemen, is welkom. De anderen mogen op 
zijn minst niet storen.’ De storingen bleven in een les inderdaad 
tot het minimum beperkt en soms was er zelfs belangstelling 
voor wat hij vertelde. Twee keer per jaar, kort voor het rapport, 
gaf hij een proefwerk en zei ter afsluiting óf: ‘Ik ben tevreden 
over je’ óf: ‘Ik ben niet tevreden over je’ en de leerlingen van de 
eerste groep kregen op hun rapport dan een heel goed cijfer en 
die van de tweede groep een gewoon goed cijfer. Ikzelf hoorde 
acht jaar lang tot de tweede groep, op een volkomen vreedzame 
manier en zonder ooit zijn aandacht te vragen. Eigenlijk was ik 
verbaasd dat hij me nog kende. Maar dat hij me, als dat zo was, 
ook voor een bezoek en een gesprek liet uitnodigen, dat verbaas-
de me eigenlijk niet meer.  
 Ik vond het hotel dat Schnabel genoemd had pas na lang zoe-
ken; het lag in een smal, heuvelachtig dwarsstraatje achter het 
Panthéon en was zelfs voor die buurt bijzonder klein en sjofel. Er 
was niet eens een conciërge te ontdekken. Gelukkig dook er toen 
uit een van de halfdonkere, bochtige gangen een hotelbewoon-
ster op die zich herinnerde dat er op de zesde etage “een oude 
buitenlandse rabbijn” woonde. ‘Hij is er,’ zei ze. ‘Hij is er altijd.’  
 Langzaam ging ik de steile wenteltrap op, die maar tot de eer-
ste gang van een tot op de draad versleten loper voorzien was. 
De uiterlijke verschijning van meneer Bloch had ik duidelijk ge-
noeg voor ogen, het gelige gezicht, de geel-grijs gestreepte baard, 
die zich nauwelijks tegen het gezicht aftekende en de magere, 
licht gebogen gestalte. Maar mijn herinnering veranderde bijna 
in twijfel, toen hij de deur voor me opendeed. Dat hij het was, 
wist ik zeker, toen ik het kleine, zwarte keppeltje zag dat net als 
vroeger zijn hoofd bedekte. Verder was bijna alles aan hem ver-
anderd en veel meer dan je zou verwachten in de tien of twaalf 
jaar die ondertussen verstreken waren: het geel van zijn gezicht 
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had iets doorschijnend perkamentachtigs, de baard was sneeuw-
wit en de bruine ogen lagen diep in omaderde kassen. Ook leek 
hij veel kleiner dan toen, wat natuurlijk kon komen doordat hij 
verder voorovergebogen stond.  
 ‘Maier!’ Zijn stem klonk verbazend levendig. ‘Otto Maier! Dat 
doet me plezier. Kom binnen.’  
 Ik vond het volkomen vanzelfsprekend dat hij tutoyeerde en 
de buiging die ik maakte, viel inderdaad een beetje schools uit.  
 ‘Hoe gaat het met u, meneer?’  
 ‘Dank je, dank je.’ Hij knikte heftig en wees met zijn hand naar 
de kleine, troosteloos armzalige kamer. ‘Hier – ga zitten.’  
 Hij had de enige stoel naast het bed met de groene sprei gezet, 
ging op het bed zitten en pakte een doosje sigaretten. Er lag een 
aangrijpende waardigheid in het gebaar waarmee hij me een si-
garet aanbood.  
 ‘Kan ik misschien iets voor u doen, meneer?’  
 ‘Nee, dank je.’ Hij bedankte even heftig als hij eerst geknikt 
had. ‘Dat is aardig van je, Maier. Maar ik heb niets nodig. Ik heb 
alles. Dank je.’  
 Nu voelde ik me door zijn heftigheid niet meer op mijn ge-
mak. Wilde hij me misschien duidelijk maken dat hij niet alleen 
van mijn activiteiten op de hoogte was, maar ook nog dacht dat 
ze goedbetaald werden – en dat hij dergelijk geld niet aannam? 
Ik moest duidelijkheid hebben, meteen.  
 ‘U hebt me laten komen, meneer.’  
 ‘Eigenlijk niet.’ Hij wiegde bedachtzaam met zijn hoofd. ‘Ik 
heb laten vragen of je met me wilt praten.’  
 ‘En waarom denkt u dat ik met u wil praten?’  
 Zonder me aan te kijken en maar met een heel klein glimlachje 
liet meneer Bloch zijn hoofd op zijn borst zakken en legde zijn 
handen in zijn schoot. In die houding, die iets eigenaardig ge-
wends en beproefds had, bleef hij ook daarna de meeste tijd zit-
ten.  
 ‘U bent op de hoogte van mijn situatie, meneer? Hebben ze u 
verteld dat ik voor de nazi’s werk?’  
 ‘Ja. Ga door.’  
 ‘Eerst moet ik weten hoe u daartegenover staat.’  
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 ‘Hoe ík daartegenover sta? Waarom is dat zo belangrijk?’  
 Dat was een verrassende vraag en omdat ik daar geen ant-
woord op wist, ging ik er niet op in: ‘Om verschillende redenen. 
En ik wil vooral graag weten of ze u verteld hebben dat ik in 
werkelijkheid tégen de nazi’s werk.’  
 ‘Ja, ja, ook dat.’ Hij knikte met zijn hoofd op zijn borst. ‘Maar 
dat speelt toch geen rol?’  
 Het was heel duidelijk dat hij het anders bedoelde, dat hij er-
gens anders heen wilde, en ik begreep hem met opzet verkeerd: 
‘U denkt: dat verandert er niets aan dat u me een schurk vindt?’  
 ‘Ik vind je geen schurk,’ zei meneer Bloch.  
 ‘Maar?’ hield ik vol.  
 ‘Wat zal ik je zeggen, Otto Maier?’ Hij dacht na en het leek 
hem moeite te kosten. ‘Dat ik je een ongelukkig mens vind?’  
 ‘Nee, dank u,’ antwoordde ik scherp en klaar om op te sprin-
gen.  
 ‘Of dat ik medelijden met je heb?’  
 ‘Dat zeker niet. Dat al helemaal niet.’ Ik werd steeds opstandi-
ger; ik zou me door niets laten afschepen wat op zielzorg leek of 
op goedkope troost. ‘Wat betekent dat helemaal: medelijden heb-
ben? Dat is gauw gezegd. Dat is erg makkelijk. Dat is zo makke-
lijk, dat ik zelfs medelijden met mezelf kan hebben. Daar heb ik 
niemand voor nodig.’  
 Ik was opgestaan en had me omgedraaid, ontevreden over 
wat ik gezegd had en niet wetend wat ik verder moest doen. Ten 
slotte ging ik naar het raam en keek naar de schemering die op 
de daken neerdaalde.  
 ‘Waarom ben je zo kwaad?’ klonk achter mijn rug de klaaglij-
ke stem van godsdienstleraar Bloch – en het was vreemd hoe die 
de hele dubbele betekenis van woede en slechtheid bevatte die 
het woordje “kwaad” inhield. ‘Waarom wil je mijn medelijden 
niet zo begrijpen als ik het bedoel? Je lijdt toch? Ik zie toch dat je 
lijdt? En ik wou je zeggen dat ik met je meelijd. Dat is alles. Hoor 
je?’  
 Toen ik me omdraaide, ontmoette ik zijn blik, die van beneden 
op me gericht was: ‘Of lijd je soms niet?’  
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 Een paar seconden had ik de neiging om op hem af te sprin-
gen, vlak bij hem, om maar die blik te ontwijken die nog steeds 
uit de bruine, zachtmoedige oude ogen op me gericht was. Nu 
zou ik toch moeten huilen, dacht ik kinderachtig en hardnekkig 
bij mezelf, nu zou ik toch moeten huilen, als ik dat nog kon. En ik 
voelde bijna voldoening dat ik het niet meer kon.  
 ‘U hebt het immers al gezegd, meneer Bloch.’ Ik maakte mijn 
stem hard en minachtend. ‘Natuurlijk lijd ik. Dat doet toch toch 
iedereen die iets misdaan heeft?’  
 ‘Niet iedereen, mijn jongen. Niet iedereen.’  
 Weer wilde hij me een uitweg bieden en weer wees ik zijn 
hulp af. Maar deze keer was het geen blind verzet meer. ‘Goed, 
niet iedereen. Alleen degene die weet dat hij schuldig is. En 
neemt u maar van me aan dat ik weet dat ik schuldig ben. Toch 
wil ik geen medelijden van u. Het is namelijk niet op zijn plaats. 
Het is een vergissing.’  
 ‘Een vergissing?’ Hij hield zijn hoofd schuin. ‘En waarom zou 
het dat zijn?’  
 Ik was al bang dat ik hem gekwetst had. De zakelijke toon van 
zijn vraag stelde me gerust en mijn zekerheid nam toe. Nu kon ik 
het initiatief nemen. Graag had ik daarbij de kamer op en neer 
willen lopen, maar omdat er maar ruimte voor één of twee pas-
sen was, liet ik het bij een begin en ging aan het voeteneinde van 
het bed staan.  
 ‘Uw medelijden is niet terecht, meneer Bloch, omdat uw oor-
deel niet terecht is. Omdat u mijn schuld verkeerd beoordeelt. 
Het is ook erg verleidelijk om dat te doen. Er zitten immers veel 
kanten aan mijn schuld. Het is niet alleen dat ik om mijn vader te 
redden de nazi’s een paar kleine diensten heb bewezen. Nee, dat 
is lang niet alles. Dat is nog niet eens het belangrijkste. Dat zou je 
misschien nog kunnen begrijpen en misschien ben ik door het 
feit dat ik mijn vader nu toch niet kon redden al genoeg gestraft. 
Maar dat ik het als jood gepresteerd heb om de nazi’s die dien-
sten te bewijzen – dat verandert de zaak. Dat is ongehoord. Daar-
om ben ik een echte schurk. Daarom mag iedereen op me spu-
wen – zonder ook maar na te denken, zonder me ook maar een 
weerwoord te gunnen. Als ik geen jood was, zou ik die kans krij-
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gen, juist van joden. Maar omdat ik een jood ben, word ik juist 
door de joden bij voorbaat veroordeeld.’  
 Ik hield in. Niet om te bedenken hoe ik verder moest – ik wist 
nu al alles wat ik wilde zeggen en waarvoor ik hier gekomen was 
bij godsdienstleraar Jonas Bloch. Ik hield in om hem een uit-
spraak te ontlokken. Van die uitspraak hing af of ik meer zou 
zeggen. Dat tenslotte iedere spion verachtelijk was, tot zo’n ge-
meenplaats achtte ik hem niet in staat. Hij wist immers dat ik 
niet voor geld en niet voor een miserabel voordeeltje gespio-
neerd had, en wat er dan nog aan minachting overbleef nam ik 
toch al op me. Waar ik me tegen verzette, dat was de minachting 
die ik daarnaast nog kreeg, de minachting waarbij het niet meer 
om de zaak ging, maar om de mens. En als ik godsdiensleraar 
Bloch nu nog uit moest leggen dat het niet zoveel verschil maak-
te of je de nazi’s grondstoffen leverde of kamgaren of informatie 
(en iedereen die wat dan ook leverde was in feite niet minder 
verachtelijk dan ik) – ja, dat iedere jood die nog jarenlang vrijwil-
lig in Duitsland gebleven was de nazi’s niet minder strafbare 
hulp verleend had, als ik hem dat allemaal nog uit moest leggen, 
had het gesprek voor mij geen zin en dan ging ik weg.  
 Godsdienstleraar Bloch gaf daar geen aanleiding toe. Hij zei 
met zijn hoofd nog steeds op zijn borst: ‘Maar daar zou je toch 
blij mee moeten zijn –?’  
 ‘Wat?’ Ik had te ver in een andere richting gedacht en kon 
hem niet volgen. ‘Waar zou ik blij mee moeten zijn?’  
 ‘Dat ze zo streng tegen je zijn, omdat je een jood bent. Dat ze 
achterovervallen van verbazing dat een jood tot zoiets in staat is.’  
 Nu barstte ik in lachen uit; die lege, goedkope, onverdraaglijk 
versleten frase maakte me woedend: ‘En waarom zou een jood 
níet tot zoiets in staat zijn? Waarom een jood juist niet? Bij een 
Fransman of een Engelsman zou het zeker niet zo erg zijn?’  
 ‘Nee,’ antwoordde Bloch langzaam en bedachtzaam. ‘Dan zou 
het niet zo erg zijn.’  
 ‘Aha. Zeker omdat de nazi’s iets tegen de joden hebben? En 
tegen de Engelsen of de Fransen hebben ze niks? Dat is toch kin-
derachtig, meneer Bloch? Ik weet uit eigen ervaring dat heel veel 
nazi’s alleen maar antisemieten zijn, omdat het van ze verwacht 
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wordt. Antisemieten uit partijdiscipline. Maar anti-Frans zijn ze 
uit overtuiging en van harte. Dat is de erfvijand en die willen ze 
vernietigen. Of ze willen eindelijk afrekenen met het perfide Al-
bion. Of ze zien zichzelf in alle ernst als kruisvaarders tegen het 
bolsjewisme, verder interesseert ze niks. Of ze zijn alleen geïnte-
resseerd in lebensraum en ze kennen niets ergers dan Tsjechen of 
Polen of andere Slavische minderwaardige mensen. Met de joden 
hebben ze het alleen veel makkelijker dan met alle anderen – 
omdat de joden immers ook bij alle anderen niet geliefd zijn. 
Daarom maken ze zo’n kabaal met hun antisemitisme, daarom 
schuiven ze dat naar de voorgrond. Maar neemt u maar van me 
aan, meneer Bloch, dat ze ook iets tegen alle anderen hebben, 
niet alleen maar tegen de joden.’  
 Even tevoren was meneer Bloch zijn handen gaan bewegen en 
had ze opgestoken in een vragend gebaar, dat nu steeds breder 
werd.  
 ‘En?’ vroeg hij. ‘Dat is toch niet onze zaak? Wat gaan ons de 
nazi’s aan?’  
 Hij zei dat volkomen serieus en ik voelde ook dat er iets waars 
in zat, iets bedreigend waars, en voor die dreiging vluchtte ik 
naar een terrein waar ik veilig dacht te zijn: ‘Net zoveel als ze ie-
der ander aangaan. Ik zie niet in waarom een jood die zich met 
de nazi’s inlaat, verachtelijker is dan een ander.’  
 ‘Maar in ’s hemelsnaam, jongen!’ Het klonk geschrokken, het 
klonk begrijpend en het klonk ook al een beetje ongeduldig. ‘We 
laten ons door de nazi’s toch niet de wet voorschrijven?’  
 ‘Nee,’ zei ik en wilde vasthouden aan wat ik te zeggen had. 
‘Nee, zeker niet. Wij niet. Alleen de anderen. Die mogen met de 
nazi’s heulen. Die mogen hun politici ook nog toejuichen, als die 
thuiskomen met het verdrag zwart op wit. En die zijn dus níet 
verachtelijk. Maar ik, ik ben een schandvlek en een pest. Omdat 
het mij niet om kolonieën ging en niet om wereldhandel en niet 
om ongestoord rente innen – maar om het leven van mijn vader. 
Zo is het toch?’  
 Ik dacht inderdaad dat het zo was. Dat had ik immers al zo 
vaak gedacht. Nu ik het voor het eerst had kunnen zeggen, leek 
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het overtuigender dan ooit. En ik wachtte, overtuigd van het 
succes op het antwoord dat meneer Bloch me nu moest geven.  
 Hij gaf het pas na een kleine pauze en met onmiskenbare te-
genzin: ‘Je bent er dus voor dat de joden met de nazi’s samen-
werken?’  
 ‘Daar ben ik helemaal niet voor.’ Het kwam er veel scherper 
uit dan ik wilde en ik schaamde me. Neemt u me niet kwalijk, 
meneer Bloch,’ voegde ik er verlegen aan toe. ‘Maar u begrijpt 
me verkeerd. Ik protesteer alleen, als een jood die met de nazi’s 
samenwerkt automatisch een schurk gevonden wordt – en een 
Engelsman of een Fransman niet. Ik protesteer, als we ook hier 
altijd met andere maatstaven gemeten worden dan de anderen 
en natuurlijk met veel strengere. Dat juist wij – de zwaksten van 
allemaal – juist wij die door iedereen vervolgd en vertrapt wor-
den – dat juist wij joden altijd verplicht zijn tot een hogere mo-
raal. Tegen die verplichting protesteer ik.’  
 Meneer Bloch was langzaam van het bed overeind gekomen, 
maar hij keek me niet aan.  
 ‘Ik hoop dat je vergeefs protesteert,’ zei hij zacht en slofte de 
paar passen naar het raam. Toen hij daar was, leek hij rechtop te 
gaan staan. Ook zijn stem werd levendiger. ‘Ja,’ zei hij, terwijl hij 
zichzelf bevestigend toeknikte. ‘Ik weet zelfs zeker dat je ver-
geefs protesteert.’  
 ‘Mag ik vragen waarom u dat zo zeker weet, meneer Bloch?’ 
En deze keer hadden mijn woorden wel wat scherper mogen 
klinken; ze klonken nogal timide.  
 Meneer Bloch keek me aan met een klein, beschaamd glim-
lachje, met het glimlachje van een superioriteit die ik hem al te 
gemakkelijk bezorgd had: ‘Anders stond je hier niet,’ zei hij. 
‘Anders zou je niet met me praten. Zie je dan niets, Otto Maier? 
Zie je niet dat iemand die zich verzet tegen een morele eis, die eis 
daardoor juist erkent? Of je wilt of niet, ook jij spant je in voor 
die hogere moraal die van ons joden geëist wordt – en die we 
van onszelf moeten eisen, altijd, zeker als we in nood zijn en 
wanhopig. Anders konden we die nood en wanhoop ook hele-
maal niet aan.’  
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 ‘Dat klinkt wel erg hoogdravend,’ zei ik en moest nu wel be-
kennen dat mijn verzet alleen nog maar gericht was tegen het 
onbekende terrein waarop meneer Bloch me geleidelijk gema-
noeuvreerd had en waar ik nooit iets van had willen weten. 
‘Waar is dat allemaal voor nodig? Dat we het onszelf uit eigen 
vrije wil nog moeilijker maken dan we het al hebben? Is dát mis-
schien onze uitverkorenheid, dat we ons altijd aan een moraal 
moeten houden waar zich verder niemand om bekommert? Het 
gaat in de wereld nu eenmaal niet volgens morele wetten. Dat 
staat nu wel vast.’  
 ‘Dan zou ons niets anders overblijven dan maar van de wereld 
te verdwijnen.’  
 ‘Waarom?’ Ik deed een onbeheerste stap uit mijn hoekje. Op-
eens dacht ik een fatale gelijkenis te ontdekken tussen de oot-
moed van godsdienstleraar Jonas Bloch en de bange onderda-
nigheid van Landesmann tegenover de beambte van het Franse 
hulpcomité. ‘Waarom moeten we verdwijnen? Waarom verwe-
ren we ons niet?’  
 Meneer Bloch stak verbaasd zijn handen op, alsof hij niet be-
greep dat er met zo weinig woorden zoveel onzinnigs gezegd 
kon worden: ‘Maar we verweren ons toch? Zie je dat dan niet?’ 
Het klonk net als vroeger op school, als hij ons de juiste antwoor-
den suggereerde. ‘We verweren ons juist met onze moraal. Juist 
met ons geloof dat de moraal het op een dag zal winnen van het 
geweld. Dat op een dag – en hopelijk klinkt dat voor jou niet al te 
hoogdravend – het goede zal zegevieren over het kwaad. Of mis-
schien niet zegevieren – omdat het goede niet belust is op de 
overwinning – maar dan wel de overhand krijgen. Misschien, 
weet je, misschien zullen de anderen ooit onze moraal overne-
men. Dat is mogelijk. Maar dat wij ooit hun geweld overnemen, 
dat is onmogelijk. Daar heeft God ons voor altijd voor behoed. 
We zullen naar huis terugkeren in Zion, we zullen de Tempel 
opbouwen – en we zullen nooit hun geweld bezitten, maar altijd 
alleen maar onze moraal.’ Zijn stem was licht gaan beven en hij 
hield plotseling op; blijkbaar wilde hij zo’n emotie niet laten mer-
ken. Opeens was zijn wijsvinger recht op mij gericht: ‘En dát, als 
je het weten wilt, is onze uitverkorenheid. Niet dat wij beter zijn 
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dan anderen – alleen dat het voor ons makkelijker is om goed te 
zijn. Om te zorgen dat het niet al te makkelijk is, worden we ver-
volgd. God heeft ons zwak genoeg gemaakt om vervolgd te wor-
den en sterk genoeg om de vervolgingen te doorstaan. We heb-
ben ze tot nu toe allemaal doorstaan. We zullen, geprezen zij Hij, 
ook deze doorstaan.’ En hij mompelde een paar Hebreeuwse 
woorden, waarvan ik de betekenis niet begreep – maar heel vaag 
meende ik me uit zijn lessen te herinneren dat het het begin van 
de gebed voor de doden was.  
 De schemering was geleidelijk dieper geworden. Al stond hij 
met zijn zij naar het raam, ik kon zijn gezicht nauwelijks meer 
zien. Ik zag alleen dat hij zijn lippen nu niet meer bewoog.  
 ‘En ik?’  
 Hij bleef zwijgen. Misschien wilde hij me met opzet niet ho-
ren, misschien had ik het te zacht gevraagd. En hoeveel moeite 
het ook kostte, ik moest het hem nog een keer vragen. Want dat 
was toch waarop ik antwoord wilde hebben, dat vooral en uit-
eindelijk niets anders dan dat. Ik haalde diep adem. Toen draai-
de meneer Bloch zich om: ‘Van jou weet ik alleen dat je zwak ge-
noeg bent geweest. Of je sterk genoeg zult zijn, weet ik niet.’  
 ‘Maar dat kun je toch niet zwak noemen?’ Daarvan wilde ik 
hem tenminste overtuigen, dat wilde ik smekend en uit alle 
macht en ik stapte dringend op hem af. ‘Dat ik mijn vader het le-
ven wou redden – is dat dan zwakte? Is dat dan een zonde? En 
als het dat was – hoort dat dan niet tot de zonden die vergeven 
worden?’  
 ‘Vergeven door wie?’ Aarzelend en tastend kwam zijn stem 
op me af. ‘Wie wil je vragen of het je vergeven is?’  
 ‘U. Ik vraag het u, meneer Bloch. Ik ken geen betere dan u.’  
 In de plooien van zijn gezicht verscheen weer de beschaamde 
glimlach van eerst: ‘Zie je wel – ook op dat punt staan we er niet 
zo goed voor als de anderen. Bij ons zijn er geen plaatsvervan-
gers van God op aarde, die op zulke vragen antwoord kunnen 
geven. Wij verkeren direct met God. Ieder van ons. Dat kan nie-
mand afgenomen worden. Niemand.’ En met een kleine hoofd-
beweging schudde hij de glimlach van zijn gezicht.  
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 Het was niet voor de opluchting dat ik nu doorging en niet 
meer om vrijgepleit te worden. Het ging me om de volledige 
duidelijkheid.  
 ‘U hoeft me niets af te nemen, meneer Bloch,’ zei ik. ‘U moet 
me alleen antwoord geven. U moet zich voorstellen hoe het ging. 
Hier was mijn vader – daar was de dood – en daartussen was 
iemand die zei: “Je kunt je vader redden van de dood, als je dat 
en dat doet; wil je dat?” En toen heb ik ja gezegd. Vertelt u me 
maar wie er in mijn plaats nee gezegd had.’  
 Langzaam liet meneer Bloch zijn hoofd zakken en het zag er-
uit of hij in het nauw gebracht was, alsof hij voor een aanklager 
stond die hem het vuur aan de schenen legde. Daarna keek hij op 
en zag me onderzoekend aan. En nu was het mijn beurt om in 
een nog moeilijkere situatie overeind te blijven: ‘Toen je ja zei – 
vroeg je je toen af wat een ander in jouw plaats gedaan zou heb-
ben? Waarom vraag je dat nu? Waarom vraag je naar anderen? Je 
moet naar jezelf vragen, altijd alleen maar naar jezelf. Vraag je-
zelf af wat er gebeurd was, als je je vader werkelijk het leven ge-
red had – op zo’n manier gered. Had je dan niet precies hetzelfde 
moeten doorstaan? Of nog iets ergers? Want dan had je toch ook 
tegen je vader moeten liegen en niet alleen tegen jezelf.’  
 ‘Hoezo lieg ik tegen mezelf?’ Ik vroeg het zonder veel nadruk, 
alleen omdat ik nog een opening dacht te zien, maar ik hoefde 
niet meer zo nodig te ontsnappen.  
 ‘Je liegt tegen jezelf, omdat je van dat ja het beslissende punt 
maakt of zelfs het enige. Je liegt tegen jezelf, omdat je denkt dat 
je geen andere schuld hebt.’  
 Nu kwam het toch weer op me af en ik was nog niet zover dat 
ik hem niet tegen wilde spreken: ‘Welke schuld?’ Ik deed een 
stap terug. ‘Dat ik er niet in berustte dat ik bedrogen was? Dat ik 
niet alles rustig aanvaardde? Dat ik de dood van mijn vader op 
zijn moordenaars wilde wreken?’  
 ‘Zwijg!’ Dat was de enige keer dat hij zijn stem verhief en ik 
kromp ineen. Hij zag het en leek met zijn afwijzend gebaar nu 
ook zichzelf terecht te wijzen en tot rust te dwingen. ‘Zo bedoel-
de ik het niet,’ zei hij zacht en toch onverbiddelijk. ‘Zo bedoelde 
ik het in ieder geval niet. Niet eens, als ik zeker wist dat je de 
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moord wilde wreken en niet alleen het bedrog. Dat is de vraag 
niet.’ Hij sloot zijn ogen en ik hoorde hem zacht kuchen, voor hij 
verderging. ‘Maar ik bedoel dat jouw vader niet de enige vader 
was en jij niet de enige zoon. Niet dat je op die vraag met ja ant-
woordde, dat bedoel ik niet. Maar wel waarom ze jou die vraag 
überhaupt gesteld hebben. Waarom juist jou, Otto Maier?’  
 Zijn stem was steeds lager geworden, tot een nog maar nau-
welijks hoorbaar gefluister. Bij zijn laatste woorden was hij weer 
vlak voor me gaan staan en ik kon zien dat het een angstig be-
zorgde en bijna tedere blik was die hij op me liet rusten. Ook zijn 
handen, waarmee hij nu van beide kanten mijn bovenarmen om-
vatte, hadden iets oneindig behoedzaams. En nu voelde ik ze ook 
nog beven.  
 ‘Ik weet niet waarom juist mij,’ zei ik moeizaam. ‘Dat vroeg ik 
me toen zelf al af. Ik weet het niet.’  
 Hij knikte. Met kleine rukjes gleden zijn handen van me af.  
 ‘Misschien was het niet de juiste vraag?’ Het was nog half zijn 
eigen vraag en al half bemoediging en zekerheid voor mij. ‘Mis-
schien vroeg je het kleinzerig of verwijtend. Misschien moet je 
het anders vragen.’  
 ‘Ik zal het proberen, meneer Bloch.’  
 Zjin hoofd was op zijn borst gezakt. Hij verroerde zich niet.  
 Ik pakte mijn hoed van het bed en ging weg.  
 ‘Maier!’  
 Nog in de deuropening riep hij het me na. Ik draaide me om. 
Hij stond nog steeds waar ik bij hem weggegaan was. Nu stapte 
hij het fletse, gelige licht in dat vanuit de gang op de drempel 
viel: ‘Ben je niet tevreden over me?’  
 Ze klonk zo aarzelend en geremd, die omkering van zijn oude 
leraarsformule, dat mijn keel dichtgeknepen werd. Maar ik had 
toch geen antwoord geweten.  
 ‘Ik kan je niet helpen,’ ze godsdienstleraar Jonas Bloch en zijn 
stem klonk opeens helder en vrij. ‘Niemand kan dat. Niemand 
heeft de macht om je te helpen. En niemand heeft het recht om je 
te veroordelen. Ga nu maar.’  
 



 261 

Dat was het laatste wat er voor mijn arrestatie nog gebeurde. 
Twee dagen later, even na zes uur ’s morgens, werd er op mijn 
kamerdeur geklopt; ik dacht eerst aan een actie van mijn vriend 
Hutterer en was eigenlijk niet verbaasd, maar toen ik opendeed, 
stond me nog een verrassing te wachten, zelfs een flinke en ont-
hullende: naast de twee politiemannen stond Casperis, die be-
vestigend tegen hen knikte en verdween, zonder me een blik 
waardig te keuren.  
 Ze brachten me naar de politiegevangenis in de Rue de l’Étoile 
en het verhoor – helemaal volgens de tradities van de Franse au-
toriteiten – draaide eerst uitsluitend om de vraag waarom ik met 
mijn papieren niet en règle was. Ik had na het verlopen van mijn 
toeristenvisum bij een van de bevoegde emigrantencomités een 
verblijfsvergunning aangevraagd, maar nog niet de gebruikelijke 
convocation ontvangen en daarover werd nu veel ophef gemaakt, 
alsof dat werkelijk de rede van mijn arrestatie was. Door de rest 
van het verhoor werd me duidelijk dat ik inderdaad als agent al-
lemand werd beschouwd, en door wat er sindsdien gebeurd is, 
heb ik nog heel wat meer begrepen.  
 Ik kon de politiecommissaris in de Rue de l’Étoile alleen al 
daarom niets bewijzen, omdat het hele voorval hem niet interes-
seerde; hij was er bij voorbaat van overtuigd dat hij een nazispi-
on voor zich had, antwoordde op al mijn argumenten – ook op 
het feit dat ik jood was – met een stereotiep Cela ne me regarde pas 
en wilde alleen zo gauw mogelijk van me af zijn.  
 In de Santé, waar ik nog dezelfde avond naartoe gebracht 
werd en waar ik me nog steeds bevind, lagen de dingen anders. 
Hier behandelden ze me volgens een duidelijk herkenbaar plan 
en het had me niet verbaasd als monsieur Bourguignac, de rech-
ter-commissaris, daarbij volgens instructies van hogerhand te 
werk was gegaan. Natuurlijk verklaarde ik ook daar dat ik in 
werkelijkheid voor het Deuxième Bureau werkte, vroeg colonel 
Padou of zijn adjudant te spreken, beriep me op monsieur Lefè-
vre en mijn overige contactpersonen en deed erg mijn best om al-
leen maar verzachtende omstandigheden aan te voeren die zon-
der moeite geverifieerd konden worden. Of ze die ook werkelijk 
verifieerden, daar kwam ik niet achter. In ieder geval raadde 
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monsieur Bourguignac me vanaf het begin aan over mijn be-
weerde relaties met het Deuxième Bureau liever niet te veel op-
hef te maken – ‘Cela vaut mieux,’ zei hij en knikte een paar keer 
nadrukkelijk, zoals telkens wanneer hij me dacht te doorzien. 
Ook toen ik zijn vraag of ik jood was hoopvol instemmend be-
antwoordde, knikte hij op die manier en kapte met een ‘Tant pis 
pour vous’ iedere voortzetting af.  
 Wat ik geleidelijk aan tegengestelde beweringen te horen 
kreeg, maakte me volkomen monddood. Ik hoorde dat er hele-
maal geen colonel Padou bij het Deuxième Bureau bestond en 
dat hij dus ook geen adjudant had, dat monsieur Lefèvre zich 
niet kon herinneren dat hij mij kende en dat de anderen op wie 
ik me beriep me óf niet kenden óf me meteen verdacht gevonden 
hadden. Daarop begon monsieur Bourguignac mijn overige in-
formatie tegen me uit te spelen: dat ik me na mijn aankomst eerst 
bij de nazi’s gemeld had en voor hen gewerkt had, dat ik zelf toe-
gaf dat ik me pas na drie weken bij het Deuxième Bureau gemeld 
had, dat ik met een toeristenvisum naar Frankrijk gekomen was 
en dat ik niet en règle was en zelfs dat ik van het Deuxième Bu-
reau geen geld aangenomen had. Het was zonder twijfel heel 
handig en ingenieus, zoals hij hij iedere kleinigheid tegen me uit 
wist te spelen. Maar ik had toen al de indruk dat hij helemaal 
niet geloofde aan al die duistere plannen waarvan ik verdacht 
werd, maar dat het hem hoofdzakelijk om een bepaalde con-
structie te doen was. Die indruk werd sterker, naarmate ik mijn 
verzet tegen zijn bewijsvoering opgaf, en toen monsieur Bour-
guignac me eenmaal zover had dat ik de voorgelegde processen-
verbaal schouderophalend ondertekende, werd hij inderdaad 
veel vriendelijker. Hij nam het me niet eens meer kwalijk, als ik 
op zijn latere vragen naar mijn “anti-Franse spionage-activitei-
ten” gewoon geen antwoord meer gaf. Bij mijn laatste verhoor – 
dat was ongeveer twee weken geleden, begin augustus, kort na-
dat ik met het schrijven van dit verslag begonnen was – gaf hij 
zelfs heel uitdrukkelijk te kennen: ‘Ik weet dat u me niets meer te 
zeggen hebt. Maar ik moet u van tijd tot tijd ondervragen. Om-
dat ik van tijd tot tijd rapport moet uitbrengen dat ik u verhoord 
heb.’  
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 Ik knikte: ‘Als ik u op de een of andere manier behulpzaam 
kan zijn –‘  
 ‘U hebt toch al alles gezegd wat u weet?’ Met geroutineerde 
vlotheid boog hij zich voorover en keek me aan. Ik moest glimla-
chen: ‘Dat wel. Ik dacht alleen dat we er een beetje variatie in 
zouden kunnen brengen.’  
 ‘Wat wilt u aan “Dat weet ik niet” veranderen? Mijn vragen 
zijn telkens dezelfde. Telkens weer. En nog heel vaak.’  
 ‘Hóe vaak, monsieur?’  
 Hij wuifde met zijn hand door de lucht: ‘Héél vaak. Telkens 
met tussenpozen van twee of drie weken. Nog heel vaak.’  
 ‘Dat betekent dus dat mijn proces –‘  
 ‘Dat betekent,’ interrumpeerde hij, ‘dat ik u nog heel vaak ga 
verhoren en dat dat alleen nog een formaliteit is. – Verder heb-
ben ze me verteld dat u heel druk bezig bent.’  
 ‘Ja. Dank u voor de toestemming om te schrijven.’  
 ‘De rien. U schrijft dag en nacht, hoor ik. Wat schrijft u eigen-
lijk?’  
 ‘Ik denk niet dat het voor u interessant is, monsieur,’ zei ik 
voorzichtig. ‘Ik heb echt alle informatie over mijn zaak in de no-
tulen laten opnemen. Wat ik nu schrijf is iets zuiver persoonlijks.’  
 ‘Wat dan?’  
 Ik kon eigenlijk niet riskeren om zijn vraag te blijven ontwij-
ken en hem zo uit zijn humeur te brengen; dan had hij uiteinde-
lijk die toestemming om te schrijven ingetrokken.  
 ‘Ik probeer te begrijpen hoe ik in deze situatie terechtgekomen 
ben.’  
 Monsieur Bourguignac glimlachte breed en bedaard: ‘Dat is 
eigenlijk hetzelfde als wat wíj proberen!’  
 ‘Bij wijze van spreken. Alleen zijn de vragen die ik mezelf stel 
een beetje anders.’  
 ‘Hm. En geeft u dan ook zo vaak het antwoord “Dat weet ik 
niet?”?’  
 ‘Heel vaak, monsieur.’  
 ‘Tiens, tiens.’ Hij wiegde een paar keer met zijn hoofd. ‘Nou,’ 
zei hij toen. ‘U kunt gaan. En bij het schrijven hoeft u voorlopig 
geen haast te hebben. U hebt tijd. Heel veel tijd.’  
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 Na dit verhoor was me voorgoed duidelijk wat ik tot dan toe 
alleen maar vermoed had. Ik zou helemaal niet voorkomen. De 
zonder twijfel bestaande invloed van mijn vroegere opdrachtge-
vers reikte toch niet zover dat ze me ook nog konden laten ver-
oordelen – en wat de Fransen betrof: alles wees erop dat ze in dat 
verband geen stof wilden laten opwaaien of dat ze bijvoorbeeld 
van plan waren me aan Duitsland uit te leveren. Als ze het ge-
wild hadden, dan hadden ze dat in de twee maanden sinds mijn 
arrestatie allang gedaan en daar was ik in het begin ook echt 
bang voor. Maar zoals de dingen zich daarna ontwikkelden, was 
het voor alle betrokkenen blijkbaar voldoende om “voorlopig” te 
weten dat ik achter slot en grendel zat.  
 Voorlopig – dan kan maanden betekenen of jaren. Het kan be-
tekenen dat ze mijn hechtenis een zekere tijd willen laten duren 
of dat ze me zo lang gevangen houden tot er iemand besluit dat 
er genoeg gras over de zaak gegroeid is. Het kan betekenen dat 
ze me op een dag naar een kolonie sturen om me daar vrij te la-
ten of me verder huisarrest te geven. Het kan van alles beteke-
nen. En iedere betekenis kan morgen al wegvallen, bijvoorbeeld 
door een ommekeer in de politieke situatie of doordat er oorlog 
uitbreekt – wat me overigens hoogst onwaarschijnlijk lijkt. Ik 
denk niet dat het Frankrijk dat ik hier heb leren kennen met het 
Duitsland dat ik al kende ooit oorlog zal voeren. Dat zou ik best 
vinden. Mijn situatie zou daardoor alleen maar beter worden. 
Maar zoals die nu is, heb ik geen reden om te wanhopen – dat 
wilde ik met dat alles alleen maar duidelijk maken.  
 Ik ben eigenlijk allesbehalve wanhopig. Mijn arrestatie stoorde 
me niet eens – afgezien van de eerste schok en de eerste angsten. 
Wat me stoorde was dat het zo snel na mijn gesprek met meneer 
Bloch gebeurde en nog voor ik dat gesprek een beetje had kun-
nen verwerken.  
 Dat me dat naderhand gelukt is, durf ik niet te beweren. Want 
hoe langer ik me met dat gesprek bezighoud, hoe dieper ik door-
gedrongen ben in de vaak onvermoede richtingen die voor me 
geopend zijn, des te onverbiddelijker leidde ieder antwoord dat 
ik vond tot een nieuwe vraag en des te duidelijker werd de ene 
vraag die aan alle vragen ten grondslag lag: waarom juist ik? Dat 
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was dan ook de directe aanleiding dat ik aan het schrijven van 
mijn verslag begon. Ik wilde een ordelijk overzicht van alles wat 
met die vraag samenhing.  
 Dat overzicht heb ik nu. Het antwoord heb ik niet. Ik weet nog 
steeds niet waarom het juist mij overkomen is en of het me over-
komen moest. Ik weet niet wat het “beslissende punt” was waar-
door ik aan alles blootgesteld werd en of zo’n punt eigenlijk wel 
bestaat, want telkens als ik het in de loop van de gebeurtenissen 
ontdekt dacht te hebben, verzandde ik alleen maar in een nieuwe 
uitzichtloosheid. Ik weet niet of ik het in het recente verleden 
moet zoeken of hoever ik ervoor in mijn jeugd moet teruggrijpen 
en naar welke gebeurtenissen die me bijgebleven zijn. Als ik me 
niet vergis, is de moderne psychologie in staat uit zulke gebeur-
tenissen prachtige, logische conclusies te trekken, en de relatie 
die ik met mijn vader had, zal zich ook wel voor een dergelijke 
interpretatie lenen. Misschien zit er ook echt iets in. Ik weet het 
niet. Ik vraag me alleen af of het me alles bij elkaar aan een ant-
woord op die vraag zou helpen.  
 Het kan ook best zijn dat het antwoord helemaal niet te vin-
den is en dat het juiste stellen van de vraag voldoende is.  
 
Vanmorgen, tijdens de ronde over de binnenplaats van de ge-
vangenis, was de lucht blauw en onbewolkt en hoewel augustus 
nog niet voorbij is, rook het al een klein beetje naar herfst. Van 
het andere eind van de binnenplaats, uit de keuken, klonk af en 
toe het gedempte gerammel van pannen en bestek. In dat alles 
lag iets eigenaardig vredigs, bijna iets behaaglijks. En ik besefte 
dat ik ’s avonds eigenlijk heel graag in een klein tuinrestaurant in 
het Bois zou zitten, misschien met een vrouw of met een vriend, 
maar ik zou er ook heel graag alleen zitten.  
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[16] 
 
‘En?’ vroeg monsieur Bourguignac, toen ik hem de drie schriften te-
ruggaf. ‘Wat vindt u ervan?’  
 Ik had niet zo gauw een antwoord.  
 ‘Omdat het om een landgenoot van me gaat,’ begon ik, ‘en zoals u 
zei, bijna om een collega – maar vooral, omdat ik een jood ben, net als 
hij –‘  
 ‘Ach,’ interrumpeerde monsieur Bourguignac met een gedecideerd-
heid die ik helemaal niet van hem kende, ‘ik bedoel niet de man zelf. Die 
mag u best een schurk vinden of een arme drommel, een leugenachtige 
apologeet van zichzelf of een wanhopige, fanatieke waarheidszoeker. Dat 
interesseert me niet. Ik wil weten of u duidelijk geworden is waarom het 
gaat.’  
 ‘Voor zover ik het kan zien,’ antwoordde ik voorzichtig, ‘om een con-
flict tussen een vader en zijn zoon.’  
 Monsieur Bourguignac knikte nadrukkelijk en voldaan: ‘Juist. En?’  
 Ik voelde me echt niet in staat om een duidelijk standpunt te kiezen 
en gaf een ontwijkend antwoord: ‘In de literatuur – tenminste in de 
Duitse – wordt zoiets iedere vijfentwintig jaar heel modern.’  
 ‘Alleen in de literatuur? En maar iedere vijfentwintig jaar?’ Monsi-
eur Bourguignac – die opgewondener was dan ik hem ooit gezien had – 
zwaaide met zijn wijsvinger. ‘In de wereld! En altijd! Ik zou juist zeg-
gen: dáár gaat het om. Ook in deze oorlog ging het daarom.’  
 ‘Om de vraag of joden voor de nazi’s mogen spioneren –?’  
 ‘U begrijpt het dus echt niet,’ zuchtte monsieur Bourguignac. ‘Of u 
kunt zich niet losmaken van dit ene geval. Waarom zegt u: joden? 
Waarom niet: zoons? Waarom niet: alle mensen voor wie het een rol 
speelt of hun vader leeft of niet? En waarom zegt u: nazi’s? Waarom 
niet: alle mensen voor wie het fantoom van een führer hun eigen vader 
vervangt en het fantoom van een hogere gemeenschap hun eigen mo-
raal? Vindt u niet dat dat de twee kampen zijn waartussen het conflict 
zich afspeelt?’  
 Ik knikte, halfslachtig en een beetje verward, want zijn conclusies 
waren mij op het moment niet zo duidelijk als hem blijkbaar al lange 
tijd.  
 Monsieur Bourguignac bladerde vluchtig een van de schriften door.  
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 ‘Nee, natuurlijk mag je niet spioneren voor degenen uit het andere 
kamp,’ zei hij voor zich uit. ‘Je mag je niet met ze inlaten, zelfs niet als 
het om je eigen vader gaat. Maar daarvoor moet je wel de kracht hebben 
om zelf vader te zijn. Jammer.’ Hij sloeg het schrift dicht en keek me 
aan. ‘Jammer dat de goede zaak zo vaak zwakke vertegenwoordigers 
heeft.’  
 ‘Wat is er eigenlijk van hem geworden?’ vroeg ik om het gesprek op 
een concreter onderwerp te brengen (en omdat het vermoeden van mon-
sieur Bourguignac dat ik die zaak niet zo gauw los kon laten juist was.) 
‘Hebt u hem toen toch uitgeleverd aan de Duitsers? Of is hij hun tij-
dens de bezetting in handen gevallen? Of wilt u daar niets over zeg-
gen?’  
 Die laatste vraag had ik gesteld, omdat monsieur Bourguignac zo 
verbaasd zijn hoofd schudde.  
 ‘Jawel, jawel,’ zei hij nu. ‘Ik wil u alles vertellen. Ik merk alleen dat u 
ook dat niet goed begrepen hebt. We wilden hem eind augustus vrijla-
ten. Hier, kijkt maar.’ Hij sloeg het derde schrift van achteren open en 
wees naar het datumstempel van de gevangenisdirectie. 23 augustus 
1939. Die dag vonden we hem opgehangen in zijn cel.’  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 


