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voor Edith
‘En wie niet heeft gewacht
begrijpe nooit of nimmer
hoe gij, met uw standvastigheid,
mijn heil waart en mijn redding
in 't midden dezer hel’
(Konstantien Simonow)
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Woord vooraf
‘Goethe in Dachau’ werd geschreven aan de hand van tallooze ter plaatse op allerlei
papiertjes gemaakte dagboek-aanteekeningen, waarvan vele - al te bijzakelijke
gebeurtenissen, of alleen-maar-privé-gevoelens betreffende - vanzelfsprekend niet
werden opgenomen.
Dat sommige notities niet in de hier gepubliceerde bewoordingen, doch in een
alleen voor mij begrijpelijken vorm werden neergeschreven, behoeft wel geen nader
betoog, evenmin als de vermelding, dat het bijhouden van dit journaal onder de
gegeven omstandigheden een hachelijke onderneming was, die slechts met behulp
van vrienden kon worden uitgevoerd.
Drie van hen wil ik hier nogmaals danken: den Nederlanschen K.L.M. vlieger
Karel Steensma, den Duitscher Heini Stöhr uit Neurenberg en den Oostenrijker Eugen
Pfeiffer uit Weenen.
N.R.
Amonines (Ardennen) 1 Augustus 1946.
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[Juni 1944]
Dachau, 10 Juni 1944
‘Die alte Erde steht noch, und der Himmel wölbt sich noch über mir’1) Een uitspraak
van Goethe, die me te binnen schiet. Ik heb ze vroeger ergens gelezen - als ik me
niet vergis in de ‘Gespräche mit Eckermann’ - en er toen eigenlijk niet veel bij
gedacht. Nu, hier in Dachau, met de wonde aan m'n been in het Revier, begin ik er
de diepe beteekenis pas van tebeseffen. Zoolang het nog zóó is - zooals Goethe zegt
- is nog niets verloren, heb ik nog houvast. Sta ik nog met beide voeten op de aarde
en zie ik de toekomst nog voor me.
Zóólang is er geen enkele reden om te wanhopen. Goethe heeft weer gelijk en ik
ben hem dankbaar.
Ik heb - ondanks Forest, Scheveningen en Vught - tot nu toe immers ook geluk
gehad. M'n been doet weliswaar pijn, het abces zou ik echter niet graag missen, want
zoolang het nog open is behoedt het mij niet alleen voor ‘transport’, maar ben ik
voorloopig ook veilig voor een zwaar commando, vrij van appèl en kan ik hier zelfs
lezen en schrijven.
Dit weer in een bed liggen, met lakens, is een herademing, vooral na de veertien
dagen quarantaine. Het is hier zoo rustig, dat het me bijna - onrustig maakt. De Stube,
waar ik lig vormt een wereld op zichzelf. Van het kamp bemerk ik hier niets - alleen
het fluitje voor het appèl en het schuifelen van duizenden voeten. Van uit m'n bed
zie ik een andere Revier-barak: barak 5. De Pool, die boven me ligt, beweert, dat
daar proeven genomen worden en velen sterven, maar door het raam is niets bijzonders
te zien - alleen bedden, zooals bij ons, en
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ook een kom met goudvisschen, waar nu de zon op schijnt. Alles hier geeft me een
gevoel van onwerkelijkheid: de rust, de zon, de goudvisschen en zelfs de verplegers
die nu, tijdens de middagrust, in het smalle blok-straatje voor m'n raam - handbal
spelen!

Na het appèl
Ik blijf geluk hebben! Tien bedden verder ligt M., een Duitscher, een politieke
emigrant, dien ik in Brussel vaak ontmoet heb. Hij is hier al sinds '42, zat eerst een
jaar in Siegburg en ligt nu sinds 7 weken met een maagzweer. Ik heb hem eerst niet
herkend, zoo vermagerd was hij. M. schijnt vanmiddag met den Stubenpfleger, een
Oostenrijks ‘Schutzbündler’ uit Weenen-Ottakring, over me gesproken te hebben,
want die werd plotseling heel anders, bracht een schaal pap, en beloofde me zelfs
papier voor m'n aanteekeningen uit de cantine te bezorgen.

11 Juni
Toen ik dr H. een van onze Nederlandsche dokters, vanmorgen vroeg om me uit de
bibliotheek - ik mag als patiënt niets halen - een Duitsch boek te bezorgen, het liefst
een deel Goethe of Lessing, weigerde hij. ‘Een Fransch of Engelsch boek graag,
maar geen Duitsch!’
Z'n standpunt lijkt me heel bekrompen en onjuist.
Ik heb hem dat gezegd en gevraagd of hij, als psycho-analyticus misschien weigerde
om b.v. Freud te lezen, die zijn werken toch ook in het Duitsch heeft geschreven.
Verder citeerde ik Stalin's woorden ‘Hitlers komen en gaan - de Duitsche staat en
het Duitsche volk blijven.’
Dus ook klassieken als Goethe en Lessing. Hij vond dat communistische
propaganda en wat erg goedkoop. Misschien had ik anders moeten debatteeren - ik
heb het nu echter gezegd. Laat hem ook maar eens over iets goedkoops nadenken!
Ik geloof trouwens, dat we onmogelijk gecompliceerde problemen kunnen
doorgronden, als we er niet in slagen de meest elementaire waarheden te begrijpen.
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13 Juni
De dagen gaan hier nog steeds zoo rustig en stil voorbij, dat het me benauwt en vaak
verontrust. Hier - in deze Stube - liggen geen zware zieken, maar in de andere
barakken wel, doch daar bemerken we niets van. We weten niet wat daar gebeurt en
hoeveel er sterven.
Ik vroeg den Oostenrijker, die hier reeds 4 jaar werkt, naar de proeven met
malaria-bacillen, waar de Pool het zoo vaak over heeft, en die, naar hij beweert, hier
- drie meter verder - genomen worden.
Hij ontweek echter m'n vraag, en ik kon duidelijk merken, dat hij er niet over
spreken wilde!

14 Juni
Hoe lang zullen we hier blijven?
Zullen ze ons nog weer naar andere kampen sleepen?
Ik hoop maar, dat ik me hier in Dachau handhaven kan.
A., die het weten moet, zegt dat het altijd beter is hier te zijn, dan op een
buitencommando. Hier is de centrale en zijn meer mogelijkheden. Later - als de
oorlog op z'n eind loopt - is het misschien veiliger in een klein buitencommando.
Want wat dan hier gebeurt, kan men niet weten - vreest hij. En te lang in het Revier
liggen is ook niet goed, dan loopt men kans om op ‘Invalidentransport’ te worden
gestuurd, en dat zal wel de dood beteekenen, al weten we er niet het ware van.
Na dit onderhoud heb ik aan de woorden van Maximus Tyrius moeten denken
‘Hier siehst du nun den Passionsweg, den du Untergang nennst, der du nach dem
Wege derer urteilst, die schon auf ihm fortgegangen sind, ich aber Rettung, da ich
nach der Folge derer urteile, die da kommen werden’.2)
Jaren geleden heb ik ze in een boek van Gustav Landauer gevonden en toen in het
voorwoord van mijn ‘Kunst en Kultuur in Sovjet Rusland’ (1924) geciteerd. Ze
hebben me al vaker geholpen, wanneer ik moedeloos was!

15 Juni
In het bed naast me is een ‘nieuwe’ komen liggen, een ‘Michel
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Kolhaas’ maar goeiïger en sentimenteeler dan z'n klassiek voorbeeld uit Kleist's
novelle.
Hij is bakker, woonde in Köpenick bij Berlijn, en is reeds voor den tweeden keer
voor hetzelfde feit gearresteerd, zooals hij mij vertelt.
‘Ik had taarten gebakken met eieren en beter meel dan ik officieel mocht. Niet om
meer te verdienen - maar ze waren voor het front bestemd, en ik kon hun toch geen
slechte taarten laten sturen. Ik heb er een jaar voor gekregen. Ze wilden me toen
vrijlaten, als ik beloofde me voortaan stipt aan de voorschriften te houden, maar dat
heb ik geweigerd.
Ik heb de Gestapo gezegd, dat ik tóch eieren in de taarten zou doen, en tóch van
het beste meel, omdat ik de vrouwen, die me om iets goeds vroegen voor hun mannen
aan het front, niets slechts wil geven. Ze hebben me toen weer geslagen - en hier
naartoe gestuurd.’
Hij deed zijn verhaal heel uitvoerig. Bescheiden en zelfs een beetje onderworpen,
maar heel tevreden. Hij heeft het gevoel, dat hij z'n plicht deed, en niet anders
handelen kón.
We hebben nu vriendschap gesloten en hij vroeg me hem na den oorlog op te
zoeken. Ik heb het hem beloofd.
‘Vraag in Köpenick maar naar den dikken bakker, dan wijzen ze je wel waar ik
woon’.
Arme bliksem! Hij is vergeten, dat hij intusschen brood-mager is geworden!

16 Juni
De Pool krijgt geregeld de ‘Völkischer Beobachter’, waarin ik vandaag een
merkwaardig oordeel van Novalis over Lessing vond: ‘Er war zu scharf und verlor
darüber das Gefühl des undeutlichen Ganzen, die magische Anschauung der
Gegenstände in mannigfacher Erleuchtung und Verdunkelung’.3)
Dat is literatuur-kritiek, zooals het Derde Rijk ze wenscht en noodig heeft!
Zeg het met Novalis, den man van de vaagheid.
Lessing is hen natuurlijk veel te scherp en te logisch - zooiets kunnen ze niet
gebruiken. Hij zou hun menschen misschien op-
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nieuw tot logisch denken kunnen brengen en dat mag in geen geval. Dus: Lessing
kleineeren en critiseeren. En veel liever: Novalis, de groote reactionair der Romantiek,
die aan het ‘undeutliche Ganze’ en ‘magische Anschauung’ de voorkeur geeft, hetgeen
veel meer in hun kraam te pas komt.
(Over te weinig ‘Verdunkelung’ kunnen ze zich tegenwoordig trouwens niet
beklagen. We hadden vanavond al driemaal luchtalarm).

18 Juni
Ik ben nog steeds in Stube I van barak 9 (Revier).
Aan den anderen kant van de gracht - achter barak 30 - schijnt het crematorium
te zijn. Ze beweren, dat er ook een gaskamer is....
In Stube 4 schijnen zenuwzieken te liggen. P. zegt, dat ze vaak geslagen worden
en een paar van hen in een dwangbuis zijn gestoken. Eens in de drie maanden wordt
de Stube leeggehaald en worden alle zieken op Invalidentransport gestuurd. Sommigen
beweren naar Lublin, anderen vermoeden, dat ze reeds op weg daarheen afgemaakt
worden, weer anderen dat ze nog in Stube 4 een spuitje krijgen.
Ik weet niet, wat er drie zalen verder gebeurt....

19 Juni
Telkens wanneer ik boven onze deur de kooi met de kanarie zie hangen, en op de
tafel de kom met goudvisschen - moet ik aan de woorden van Carl von Ossietzky
denken waarmee hij de ‘straf’-methodes der Nazis karakteriseerde: ‘Het systeem van
de van tevoren gedesinfecteerde martelpaal’.
Hier in het ‘Revier’ blijkt weer duidelijk, hoe raak zijn karakteristiek is. Geen
medicamenten - volstrekt onvoldoende voeding en onvoldoende verpleging waarbij
ze ons - bewust - laten crepeeren, doch goudvisschen en kanaries in elke Stube!

20 Juni
De idylle is ten einde.
Vandaag krijgen we ook hier in het Revier de werkelijkheid van Dachau te zien.
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Er is een groot transport aangekomen, waarvan honderden onderweg reeds gestorven
schijnen te zijn.
B. is bij het station geweest en heeft de gewonden en de lijken zien uitladen: Joden
uit een Lager bij Warschau, dat geëvacueerd moest worden.
Ik zag, door het raam naast mijn bed, minstens twintig dooden - of bijna dooden,
dat stond vaak nog niet vast - voorbijdragen. De andere barakken zullen dus ook wel
vol komen.

's Avonds
Bij ons op Stube 1 ligt nu een joodsch jongetje uit Lyon, van een jaar of veertien.
Onze verpleger droeg hem op zijn armen binnen - alsof hij hem uit een brand of een
mijn gered had. Hij is heel mager, zijn voeten zijn doorgeloopen en gezwollen, maar
hij klaagde niet en keek ons met zijn donkere oogen dankbaar aan - alsof het in onze
macht ligt om hem te redden. B. beloofde hem, alles te doen om hem zoo lang
mogelijk in het Revier te houden. Ik heb het vertaald, en dadelijk schoof hij beide
magere armpjes om B's hals.
Hij weet sinds weken niets van zijn vader, niets van zijn moeder en de twee zusjes,
want in Lyon werden ze dadelijk in een andere gevangenis gestopt.

22 Juni
A. bracht me gisteren Lasson's beknopte Hegel-monografie.
Ik heb er in gebladerd, doch kan me vandaag niet concentreeren. Mijn gedachten
gaan telkens terug naar de vele gesprekken over Hegel met Telders in Vught. We
hebben elkaar vaak in de haren gehad en dikwijls - meestal zelfs - moest ik het
onderspit delven, omdat hij zich zooveel beter verdedigde. Ik poogde steeds opnieuw
Hegel's idealistische wijsbegeerte aan te vallen ten gunste van het
dialectisch-materialisme; want ik zie Hegel vooral in verband met Marx. Telders
was in het debat steeds de sterkere, maar ook grootmoedig. Hij hielp me zelfs op
weg, als een van mijn argumenten juist was, en ging er dan heel uitvoerig op in. Nog
zie ik z'n eenigszins ironisch lachje, toen ik hem zeide, dat hij mij in kennis van
Hegel verre overtrof, doch
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dat ik bleef beweren, dat vele aanhangers van de Idee-groep in Nederland de pioniers
van een fascistische ideologie waren geworden. Wekenlang hebben we over al deze
problemen gedebatteerd, bijna elken morgen voor het appèl, om het gesprek 's avonds
na het werk - vaak zelfs al onder het appèl - te hervatten.
Hij heeft me ook beloofd, later Hegel's ‘Aesthetica’ met me door te werken, en ik
verheug me daar nu al op. Hoe groot was zijn droefheid, toen we in Vught hoorden,
dat Hessink gestorven was. Hij noemde hem de belangrijkste Hegeliaan, en zijn dood
een ontzaglijk verlies voor ons land.
We waren in Vught onafscheidelijk en ik mis hem hier erg. Ik zag hem voor het
eerst in de quarantaine, daags nadat hij uit Buchenwald kwam - blij dat hij weer in
Nederland was. We hadden dadelijk contact en zijn van dien dag af zooveel mogelijk
bij elkaar gebleven. Tot 24 Mei. Een uur voor het appèl wisten we, dat er dien dag
een groot transport naar Duitschland zou gaan. Hij gaf me nog namen en introducties,
voor het geval, dat ik misschien zonder hem in Buchenwald zou belanden. We stonden
naast elkaar op de appèlplaats, toen de nummers voor het transport afgeroepen werden.
Willekeurig als steeds - zonder lijn of systeem.
Hij bleef - en ik ben nu hier.
Hij wenkte lang en bemoedigend toen we afscheid namen. Ik heb er onderweg naast Eddy in de goederenwagen - nog aan gedacht. Juist een maand geleden. Hij
zal nog wel bij Philips zijn. Hopelijk heeft hij de ‘Wilhelm Meister’ gevonden, die
ik onder zijn matras heb gestopt, samen met de essays van Schmidt-Degener.

's Avonds
Telders lijkt eigenlijk op een verloopen Romeinschen keizer. Een buitengewoon
groot hoofd - een ongespierd, wat zakkerig lichaam. Hij is ook heel onsportief, doch
van een geestelijke charme, die me ontwapende vanaf de eerste minuut.
Sommigen beweerden dat hij hooghartig is, maar dat is niet waar. Hij zit al te lang,
om nog mee te kunnen doen aan het
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dagelijksche onvruchtbare kankeren, aan gesprekken over naar huis-gaan, waar toch
niets van komt; maar met hooghartigheid had dat niets te maken.

23 Juni
Vandaag weer koorts 38,8.
Het abces ettert.
Mag dus vandaag niet opstaan en kreeg chinine.

24 Juni
Weer lang aan Telders liggen denken.
Hij was de centrale figuur in mijn leven te Vught. We aten aan dezelfde tafel barak 17 bij Chris - sliepen naast elkaar en stonden naast elkaar op het appèl. 's
Morgens, weer of geen weer, liepen we tweemaal het kamp om, en 's avonds na het
appèl deden we hetzelfde. We hebben onzen vrijen tijd, geloof ik, goed besteed en
niet verdonderd door onvruchtbaar gekanker. Wat zou hij hier van de kampbibliotheek
genieten!
(Luchtalarm! Weer München! Bijna dagelijks en precies op den zelfden tijd).
We hadden het trouwens niet altijd over zware problemen, maar vaak plezier ook.
Vooral E. heeft het erg van ons te verduren gehad.
Dagenlang hebben we hem om zijn lacunes op litterair gebied geplaagd en 's
avonds onder het appèl overlegd, wat we hem onder het eten zouden vragen en tevens
de rollen verdeeld. Ik herinner me nog een der laatste avonden in blok 17.
‘Hoe vind jij Adriaan van Oordt, E.?
Zwijgen.
‘Je vindt toch ook ‘Warhold’ zeker beter dan ‘Irmenloo’?
Zwijgen.
‘Of houd je meer van een historischen roman, zooals b.v. “Wallenstein” van
Döblin’?
Zwijgen.
‘Vind je niet, dat de boeken van Flavius Josephus eigenlijk weer heel actueel zijn?’
Zwijgen.
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Vele avonden hebben we het spelletje herhaald. E. nam het gelukkig niet kwalijk,
en de vriendschap is er niet door bedorven.
En de gesprekken met Telders over politiek! Bijna elken dag hebben we erover
gedebatteerd - vooral 's avonds in bed. O, een overtuigd calvinist en een prima
kameraad; Chris, de communistische blokoudste; Telders en ik.
‘Ik heb graag met communisten te maken - in de kampen!’ lachte hij dan.
Hij was en bleef tegen de doodstraf, maar is voor verbanning. En hij hoopt, dat ze
dan ginds door het klimaat zullen sterven.... Meestal eindigde het debat met een
scheldpartij van een der Duitsche capo's vlak in onze buurt. ‘Schnauze halten! Ruhe
Ihr mit Euren politischen Gesprächen! In Mauthausen würdet Ihr dafür erschossen!
Vught ist gar kein richtiges Lager! Keine Disziplin hier - der reinste Kindergarten!’
Vreemd, dat dit alles nog maar één maand geleden is....

25 Juni
Vanmiddag tijdens het bombardement op München - weer op denzelfden tijd - een
heftige woordenwisseling gehad met J. Ik geloof niet, omdat ik zenuwachtig was,
hoewel ik dat ook ben geweest.
J. zeide, toen de bommen vielen: ‘de mooiste muziek, die ik ken’. Hij lachte er bij
en herhaalde, toen de tweede golf kwam: ‘lekker! Ik was er woedend over en heb
daar geen geheim van gemaakt. Er is niets wat me in deze situatie dieper treft, dan
frivoliteit. Laten we bij zoo'n aanval stil zijn en voelen, dat zich hier een tragedie
afspeelt. Ik weet, dat deze bombardementen noodig zijn, dat de overwinning anders
niet mogelijk is, maar ik kan het niet helpen, menschen die dit ‘mooie muziek’ vinden,
zijn voor mij halve fascisten - al zijn het misschien nog zulke ‘goede vaderlanders’.
Echte humor kan ik ook op zoo'n oogenblik wel verdragen, dat is heel iets anders.
Toen b.v. gisteravond Karl, terwijl vlak boven het kamp een Engelschman in een
parachute naar beneden kwam - tegen

Nico Rost, Goethe in Dachau. Literatuur en werkelijkheid

18
Fred, onzen Engelschen verpleger, die juist was gaan slapen, riep: ‘Aufstehen Fred!
Kaffee kochen! Du kriegst einen Landsmann auf Besuch!’ - heb ik hartelijk gelachen.
Humor heeft op zoo'n moment een bevrijdende uitwerking, terwijl frivoliteit aan
dit diep-tragische gebeuren het historische en politieke karakter tracht te ontnemen.

26 Juni
We hebben vandaag nieuw ondergoed gekregen, en daarbij moest ik weer aan Telders
denken. Aan een avond in het bad te Vught. We stonden met honderden opgepropt
in de veel te kleine ruimte, en Emiel, de Duitsche capo, sloeg er weer met z'n stok
op los. De onderkleeren, die ons toegesmeten werden, waren dezen keer nog kleiner
dan gewoonlijk. Een van Telders' collega's uit Leiden, die nog maar pas in het kamp
was, wist zich geen raad en keek hulpeloos in het rond, met in z'n hand een veel te
nauwe onderbroek. Telders lachte. Wijs en ongedwongen. ‘Het is alleen maar een
kwestie van inscheuren collega - verder niets,’ en voegde de daad bij het woord.
Een kwestie van inscheuren!
Wat ging er een kracht van hem uit, en wat jammer dat hij nu niet bij ons is.

27 Juni
Zag vanuit het straatje tusschen blok 7 en 9 pater van G.(S.J.) heen en weer loopen
met den vroegeren N.S.B.-priester de Leeuw, die een maand geleden met ons uit
Vught is gekomen. De meesten van ons laten hem aan zijn lot over, maar vanmiddag
scheen hij door een zijner kerkelijke superieuren ondervraagd te worden. Van G.'s
gezicht leek me nog strenger dan anders, zijn gang statiger en hij leek zelfs langer
dan hij in werkelijkheid is.
Ze hebben wel twee uur heen en weer geloopen over de ‘Lagerstrasse’.
Beide Häftlinge - maar wat een verschil!
Van G. boven dit alles hier staande, bewust van de macht der Kerk, oordeelend
en veroordeelend vanuit het standpunt zijner kerk. De Leeuw - armzalig, als elke
verrader.
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28 Juni
Een Franschman die het zelf niet lezen kon, gaf me Goethe's ‘Egmont’.
Ik heb de slotregels (wanneer ze hem komen halen om onthoofd te worden) vandaag
reeds een paar malen herlezen. Ze geven me moed.
‘Es blinken Schwerter, Freunde, höhern Mut! Im Rücken habt ihr Eltern, Weiber,
Kinder!’
(Auf die Wache zeigend).
‘Und diese treibt ein hohles Wort des Herrschers, nicht ihr Gemüt! Schützt eure
Güter! Und euer Liebstes zu erretten, fallt freudig, wie ich euch ein Beispiel gebe!’4)
Het is dus toch waar, dat klassieke literatuur ons schraagt en helpt.

29 Juni
Den heelen dag in ‘Egmont’ gelezen en me voorgenomen hier veel klassieke duitsche
literatuur te studeeren.... als dat mogelijk is. Vooral Goethe. Ik wil ook probeeren
aanteekeningen te maken over wat ik lees en denk. Het is wel verboden, maar de
‘Oberpfleger’, die m'n naam kende, wees me een plek, waar ik ze kon opbergen. Ik
ben veel rustiger als ik lezen en schrijven kan, en het zal me helpen, niet altijd aan
huis te denken, aan Edith. (Zou ze nu heelemaal beter zijn? Loopt ze niet opnieuw
gevaar? En zou de fabriek, waar Tijl werkt, niet gebombardeerd zijn?) En niet aan
eten, niet wanneer de oorlog afgeloopen is....
Een toeval, dat ik juist ‘Egmont’ in handen kreeg, vooral omdat ik lang rond geloopen
heb met het plan om een biografie van hem te schrijven. Van den historische Egmont,
die heel anders is dan die van Goethe. Hij was op de keper beschouwd heelemaal
geen volksheld en de vrijheid, die hij bedoelde is ook een andere dan die, waar wij
voor vechten, zooals Frans Nehring bewees. Van het Protestantisme - de
revolutionnaire factor in onsen tachtigjarigen oorlog, - leerde Nehring ons - moest
hij evenmin wat hebben, als van Alva. Hij stond ook niet - hoewel we dat op school
geleerd hebben - in den strijd tegen Filips aan het hoofd van de hollandsche burgerij.
Hij behoorde tot den feodalen adel,
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wier belangen niet dezelfde waren. Hoewel hij herhaaldelijk de partij der burgerij
koos tegenover de Spanjaarden, vormde hij toch ook weer - juist omdat hij tot den
feodalen adel behoorde - vaak één front met de Spanjaarden tégen de Nederlandsche
steden. Hij zou weliswaar graag onafhankelijk zijn geweest van Filips, doch liever
- schreef Nehring - edelman bij de gratie van Filips, dan burger van een Republiek
der Nederlanden. Hij is immers ook niet Protestant geworden, maar Katholiek
gebleven, en van hem is de breuk met Spanje stellig niet uitgegaan.
Egmonts houding was wankelmoedig, omdat hij in wezen dichter bij Filips dan
bij het volk stond.
Onmiddellijk na den Beeldenstorm, waarmee het eigenlijk verzet begon, ijlde hij
in zijn functie van stadhouder naar zijn ‘gouw’ om ‘orde en rust’ te herstellen, liet
vele leiders van het verzet terechtstellen en poogde de Protestanten te ‘kalmeeren’.
In het belang van Filips.
Maar ook Filips wilde - zooals thans het fascisme - de heele hand en niet alleen
een kleinen vinger; men beschuldigde hem dus, omdat hij den Protestanten toch
enkele kleine concessies gedaan had, van hoogverraad! Een procédé, dat ook de
laatste jaren weer met voorliefde wordt toegepast! En zooals thans tegenover
dergelijke lieden, bleken ook Filips en Alva ‘ondankbaar’. Ook Egmont meende dat
hem niets zou overkomen, maar hij werd toch gevangen genomen en tóch
terechtgesteld. Zooals zoovelen die Hitler in het zadel hielpen. Dictatoren accepteeren
geen halve slaven!
Egmont is werkelijk opnieuw een actueele figuur geworden.
Is het goed of verkeerd, dat ik hem tracht te zien zooals hij werkelijk was? Of
moet ik hem blijven beschouwen, als een onzer grootste helden? Na al wat ik over
hem gelezen heb, kan ik dat niet meer. Hetgeen echter niet belet, dat Goethe's Egmont
voor mij een vrijheidsheld is, dien ik bewonder.
Nu meer dan ooit.

30 Juni
Ik hoop, dat ik van dit dagboek iets behoorlijks zal maken, en dat mijn notities over
literatuur eenige waarde hebben, maar ik
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weet nu reeds zeker, dat ik mij niet zoo intens concentreeren kan als Telders.
Dag-in dag-uit werkt hij op het gevaar van gesnapt te worden en dan in den bunker
gestopt op zijn commando bij Philips aan een nieuwe uitgave van zijn werk over het
Nederlandsche Octrooi-recht. Ondanks controleerende capo's, ondanks een jaar
Scheveningen en twee jaar Buchenwald, die hij al achter de rug heeft, ondanks de
flegmonen aan zijn beenen, ondanks dagelijks dreigende transporten. Het
Nederlandsche Octrooi-recht interesseert me slechts matig, maar Telders' prestatie
imponeert me. Ik ben blij met zijn vriendschap.
Het is nu acht uur. In Vught is het appèl al afgeloopen - als ze tenminste niet langer
staan moeten, omdat er iemand weggeloopen is. Zou hij weer in ‘Wilhelm Meister’
lezen? Ik ben ook benieuwd, of hij het tweede deel van Spengler al gekregen heeft,
dat Bram hem zou laten sturen - via Philips - en dat we samen door wilden werken.

Eindnoten:
1) ‘De oude aarde staat nog en de hemel welft zich nog boven mij.’
2) ‘Hier ziet ge nu den lijdensweg, dien gij ondergang noemt, oordeelend naar het lot dergenen,
die hem reeds gegaan zijn, ik echter redding, daar ik oordeel naar hen die hem nog zullen gaan.’
3) ‘Hij was te scherp en verloor daardoor het gevoel voor de vaagheid van het geheel, de magische
visie op de dingen in hun verschillende belichtingen, met hun schaduwen en hun licht.’
4) ‘Zwaarden blinken, vrienden, schept moed! Achter U staan uw ouders, vrouwen en kinderen!’
(op de wacht wijzend) ‘En hen drijft een hol tyrannenwoord, niet hun gemoed! Beveiligt uw
bezittingen. Sterft met vreugde om het liefste wat ge hebt te redden. Ik zal U het voorbeeld
geven!’

[Juli 1944]
1 Juli
In het bed naast me ligt een Amsterdammer - ik geloof dat hij op de afdeeling
Huisvesting van de gemeente werkt. Hij is stierlijk vervelend en vindt zich zelf
beklagenswaardiger dan iedereen, hoewel hij maar een vrij onbelangrijk wondje aan
zijn been heeft - niet eens een kleine flegmoon. Bovendien kent hij geen woord
Duitsch, zoodat hij me overal bij haalt. ‘Wat zegt die man?’ ‘Wat wil die man?’ Den
godganschen dag.
Hij heeft me verteld, dat hij gereformeerd is. Ik heb vanmorgen een bijbel voor
hem opgescharreld, en nu laat hij me gelukkig wat met rust.

2 Juli
Vandaag voor de eerste maal bloed ‘gespendet’. 350 ccm.
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geamputeerd.
Ali - de Poolsche Häftlings-chirurg - deed de transfusie. Ik heb er niets van gemerkt
en ook geen gevoel van flauwte gehad.
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Ik wist van te voren niet, dat ik daarna een liter wijn kreeg, een brood en veertien
dagen lang ‘Sonderdiat’. Een halve teleurstelling: want al is die bijvoeding erg
welkom, toch geeft het me een gevoel, alsof ik het daarvoor deed.

4 Juli
Een Luther-biografie van Rudolf Thiele in drie deelen doorgewerkt. Ik hoop het werk
later nog eens te lezen.
Luther is en blijft voor mij een genie - een geweldige figuur. Een revolutionair èn
een reactionair. Ik weet echter nog steeds niet wat hij het meest was, en ik denk vaak,
dat uiteindelijk zijn invloed een reactionaire uitwerking had. Een juist oordeel zal ik
daarover wel nooit krijgen, want het probleem Luther is zoo gecompliceerd, omdat
het niet van het probleem Duitschland te scheiden is.
Thiele probeert zijn lezers het tragische in Luther's wezen te doen gevoelen, zijn
telkens terugkeerende angst en twijfel en ik geef toe, dat hem dit gelukt.
Toch krijg ik altijd weer den indruk dat Luther voor de Macht partij koos - tegen
de Idee - hoewel Thiele het tegenovergestelde beweert.

5 Juli
Vandaag een lang gesprek gehad met Dr G., die zich erg verwonderde dat ik een
boek over.... Luther las!
Hij is toch wel een echte gereformeerde dominee, waarmee ik niet veel contact
kan krijgen.
Luther blijft voor mij een reus, al heb ik ook oneindig veel meer sympathie voor
Thomas Münzer, dien hij zoo fel bestreed.
Münzer was de theoloog der Revolutie en Luther, ten slotte de theoloog der Reactie.
Waarschijnlijk is deze stelling niet heelemaal juist, te simplistisch en wat Luther
betreft stellig te eenzijdig.

6 Juli
Nicolai, de Russische Stubendienst, die het eten uitdeelt, spreekt al vrij behoorlijk
Duitsch. Toen ik hem vroeg of hij iets van
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Puschkin kende, begon hij dadelijk geestdriftig over Russische literatuur te praten.
Daarna vertelde hij wel een uur over het Russische strafkamp, waar hij vandaan
kwam. Hij had gestolen, en zat er drie maanden, voor de Duitschers hem gevangen
namen en naar Dachau brachten.
Juist toen hij daarover vertelde, kwam K. bij ons zitten en vroeg hem, of hij niet
blij was hier te zijn, want daar - in dat Russische kamp - was het zeker toch nog veel
slechter geweest....
Nicolai stoof dadelijk op:
‘Slechter dan hier? Veel, veel beter! Daar - geen prikkeldraad. Niet slaan. Niet
schieten. Niet schildwachten. Daar niet wegloopen. Waarom wegloopen? Russisch
kamp goed - veel leeren. Iedereen leeren. Daar met verlof en allemaal terugkomen.
Duitschers bandieten - Hitler bandiet - Stalin goed!’
K. was stomverbaasd over deze uitbarsting, en ik moest lachen, want Nicolai's
pleidooi was wel zeker niet wat de Duitschers beoogden, toen ze honderden Russische
jongens uit opvoedings-kampen en tuchtscholen bij ons stopten!
Nicolai en zijn vrienden doen zelfs precies het tegenovergestelde: ze maken
propaganda voor hun land - zelfs voor hun strafkampen.

7 Juli
Dominée G. moet weer naar zijn commando. Voor hij naar blok 26 terug ging, riep
hij me en vroeg, of ik wat op z'n geloofsgenoot in mijn Stube wou letten, daar die
nu uitsluitend op mij aangewezen was.
‘Ik weet, dat het een ouwehoer is, Rost, maar je doet er een goed werk mee!’
Ik heb het hem dadelijk beloofd en zal woord houden. Hij was nu ineens heel
anders, doodgewoon, niet zoo uitgesproken dominee-achtig, en er viel daarom ook
terstond met hem te praten - ondanks alle verschil in wereldbeschouwing.
Ik vind het nu jammer dat hij weggaat, en zou graag over vele problemen met hem
gesproken hebben. Dat was nu mogelijk - omdat hij zich zoo gewoon menschelijk
gaf. Met een theoloog, die alleen maar stijf is, kan ik moeilijk contact krijgen, al
meent hij het nog zoo goed.
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8 Juli
Geen nationaliteit is hier gehater dan de Polen. Ik kan het begrijpen, en er zijn maar
heel weinig Poolsche Häftlinge voor wie ik sympathie heb. De meesten zijn wreed
en trotsch, autoritair en ijdel. De beste helpers der SS.
Ik probeer vaak na te gaan, waarom ze zoo onsolidair optreden en geloof, dat ik
hiervoor - gedeeltelijk - de oorzaak gevonden heb: Hun land heeft het meest geleden,
het meerendeel weet niet, wat er van hun familieleden geworden is, honderd duizenden
van hun landslieden zijn vermoord. En ze zijn al heel lang in het kamp, hebben ook
hier zware tijden meegemaakt. Ze zijn daardoor hard geworden.... Deze verklaring
is onvoldoende - ik besef het, terwijl ik dit neerschrijf - want vele Duitschers, die
hier ook al jaren lang zitten, reageeren heel anders. De meeste Polen zijn
stok-reactionair, anti-semitisch en anti-Russisch. Eigenlijk Poolsche fascisten. In
ieder geval: de slechtste representanten van hun land.
Het Poolsche Volk in z'n geheel kán niet zoo zijn. De Poolsche mijnwerkers in
Noord-Frankrijk en in de Borinage, die ik daar leerde kennen, waren niet zoo, en
stellig ook de andere Poolsche emigranten niet, evenmin als de Poolsche
sociaal-democraten en communisten.
Kosziusco, hun vrijheidsheld, de strijdgenoot van Lafayette was niet zoo, en
evenmin Dombrowski, de Poolsche held der Parijsche commune. En Mickiewicz,
Slowacki, Zeromski en hun andere dichters evenmin als de jonge Polen, wier werk
ik voor den oorlog las. Zoo waren ook de Polen in de Internationale Brigade niet,
die ik in Spanje leerde kennen.
Ook in Polen wordt thans, en is door de eeuwen heen, voor de Vrijheid gevochten.
We mogen dat niet vergeten, en in de gehate Poolsche Häftlinge hier niet de ware
vertegenwoordigers van het Poolsche volk zien. Ook hebben de meesten van ons
meestal nog geen andere Polen leeren kennen.

10 Juli
Rousseau's ‘Confessions’ die dr H. me gebracht heeft, en waar ik nu al een week in
lees, maken me wrevelig. Ze geven me een
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gevoel van physisch onbehagen. Ik weet heel goed, dat Rousseau een genie was en
tot de centrale figuren der cultuurgeschiedenis behoort, dat zijn invloed op de
ontwikkeling der Fransche Revolutie geweldig was, weet hoe belangrijk zijn ‘Contrat
Social’ evenals zijn ‘Emile’ is, maar onmogelijk kan ik op dit oogenblik de
onwaarachtigheid, de schijnheiligheid en zelfverafgoding in zijn mémoires verdragen.
Ik weet bewust, dat mijn oordeel door de omstandigheden hoogst eenzijdig is, maar
in deze atmosfeer - met elk uur de dood voor oogen - is eerlijkheid geboden. Een
literatuur, zelfs wereldliteratuur zooals die van Rousseau, waarin dit voornaamste
element ontbreekt, duidelijker uitgedrukt: op den achtergrond gedrongen wordt, is
voor mij hier in Dachau onleesbaar! Een literaire maatstaf, die ik vroeger natuurlijk
nooit aanlegde, maar die zich me nu als het ware opdringt.

11 Juli
Een goeie dag, want ik heb niet alleen papier georganiseerd (oude koortslijsten van
verleden jaar, waarvan de achterkant nog vrij is), maar - onder in de medicamentenkast
- een exemplaar van Goethe's ‘Campagne in Frankreich’ gevonden.
Voorin stond ‘Ex libris Moses Mandelbaum’. Waar zal de eigenaar nu wel zijn als hij tenminste nog leeft....
Toen ik het boek doorbladerde, zocht ik onwillekeurig naar de beroemde passage
over den veldslag bij Valmy:
‘Von hier und heute geht eine neue Epoche der Weltgeschichte aus und ihr könnt
sagen, ihr seid dabei gewezen’.5)
Toen ik ze gevonden had en mechanisch verder las merkte ik, dat ik aan hetgeen
er terstond op volgde eigenlijk nooit eenige aandacht had besteed: ‘In diesen
Augenblicken wo niemand nichts zu essen hatte, reklamierte ich einen Bissen Brot
von dem heute früh erworbenen, auch war von dem gestern reichlich verspendeten
Weine noch der Inhalt eines Branntweinfläschens übriggeblieben’.6)
En een paar regels verder: ‘Die Muzikanten spielten ça ira und den Marseiller
Marsch, wobei eine Flasche Champagner nach der anderen geleert wurde.’7)
Nooit heeft Goethe's beroemde reportage me zoo getroffen. Hij
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constateert hier een historische gebeurtenis, doch heeft tevens oog en oor voor de
vermoeidheid, de honger en de dorst zoowel van soldaten als van burgers, van
revolutionnairen en emigranten, van vriend en vijand. Hij heroïseert de geschiedenis
niet, ziet alles zonder eenig vooroordeel en deelt ons op een plastische manier
broodnuchter mee, dat hij op een wereld-historisch moment voelde dat hij.... honger
had.
Ik geloof waarachtig, dat ik eerst in Dachau moest belanden om deze beschrijving
op de juiste waarde te leeren schatten!

's Avonds
De lectuur van de ‘Campagne in Frankreich’ bracht me bovendien een andere
ontdekking: namelijk dat Goethe zijn historische blik op de gebeurtenissen niet dankt
aan de studie der geschiedenis, doch aan die der Natuur. Ik begin te gelooven, dat
hij bij de studie zijner steenen en planten, kleuren en skeletten de wetten vond, die
hij later op de geschiedenis toepaste.
In Goethe's ‘Naturwissenschaftliche Schriften’ heb ik tot nu toe meestal alleen
maar gebladerd, doch ga ze - na mijn thuiskomst - zorgvuldig lezen. Niet in de eerste
plaats ter vermeerdering van mijn gebrekkige kennis der natuurwetenschappen, doch
vooral om nog dieper in het wezen van Goethe door te dringen. Het was misschien
ook geen vlucht uit de politiek, doch lag in zijn wezen besloten, dat hij zich tijdens
de spannendste dagen der Fransche Revolutie vooral met zijn theorie over de
metamorphose der planten bezighield, met zijn ‘Farbenlehre’, en dat de strijd op
natuurwetenschappelijk gebied tusschen Cuvier en Geoffroy Saint-Hilaire hem meer
interesseerde, dan de politieke omwenteling.... een levenshouding die me volkomen
vreemd is, doch die ik van Goethe langzamerhand kan aanvaarden.
‘Ohne meine Bemühungen in den Naturwissenschaften hätte ich’ - schrijft hij
ergens - ‘die Menschen nie kennen gelernt wie sie sind.’8)

12 Juli
Ik weet niet, waarom Dr van D. me vaak zoo kregel maakt. Hij
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is kameraadschappelijk en steeds bereid te helpen, wanneer er hulp noodig is, maar
stelt zelden belang in dingen die niet Nederland betreffen.
Ik heb al zoo vaak geprobeerd hem in een gesprek over de toekomst van Frankrijk,
over Yougo-Slavië, over buitenlandsche literatuur te betrekken - vergeefsche moeite.
Hij gaat ook bijna uitsluitend om met Nederlanders en spreekt nooit langer met
buitenlanders dan strikt noodzakelijk is. Terwijl we hier toch - zij het dan
noodgedwongen - in een Europeesche samenleving wonen, en zooveel kunnen leeren
in den omgang met andere nationaliteiten. En het begrip nationaliteit krijgt volgens
mij toch - ook voor ons Nederlanders - pas waarde, wanneer we het zien in Europeesch
verband. Waarom willen zooveel ‘goeie’ Nederlanders dat niet zien of begrijpen?

13 Juli
Ik wil nu, zoolang ik nog hier in het Revier lig en schrijven kan, nagaan wat ik tot
mijn arrestatie gedaan heb. Is mijn verzet geweest, zooals ik het steeds gewild had,
of - ben ik te kort geschoten?
Ik wil trachten me deze jaren zooveel mogelijk in m'n herinnering terug te roepen,
en een eerlijk rechter te zijn.
Het is nu ‘Bett-ruhe’ en ik kan dus rustig een paar uren achter elkaar blijven
schrijven.
Hoe was het begin? Door m'n voorliefde voor Duitsche literatuur, had ik me sedert
1933 bijna vereenzelvigd met de uitgeweken Duitsche schrijvers, en hun zaak tot de
mijne gemaakt, tientallen artikels ten hunnen gunste geschreven - protesten en
oproepen, lezingen en meetingen georganiseerd. Hun zaak verdedigen was voor mij
het fascisme bestrijden. Mijn Duitsche vrienden waren de eersten, die het aanvielen
en mijn sympathie was dus gerechtvaardigd. Ze hebben - toen ze emigreerden - de
groote lijn van de Duitsche literatuur doorgetrokken.
Ik ben me toen - meer dan vroeger - in de Duitsche klassieken gaan verdiepen en
begonnen ze met andere oogen te lezen. Door een andere bril. Besefte daardoor nog
duidelijker dat Goethe en Schiller, Herder en Hölderlin zullen leven wanneer
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alle Bindings en Johsten, alle Dwingers en Bluncks reeds lang vergeten zijn. Er is
immers een blijvende Duitsche literatuur en er is een Nazi-literatuur, die spoedig
genoeg verdwijnen zal. Waarom - dacht ik - zouden we ook tijdens de bezetting, nu
er zooveel gelezen wordt en uit het Duitsch vertaald moet worden, geen Lessing of
Hölderlin, geen Goethe of Lichtenberg lezen? Liever een uit het Duitsch vertaalde
eerlijke Ernst Wiechert, dan een oorspronkelijke doch vooze Eekhout! Liever een
uit het Duitsch vertaalde Ricarda Huch, wier werken van een ernstigen eerbied voor
den mensch getuigen en die nimmer met de Nazis pacteerde, dan een Nederlandsche
Jo van Ammers-Kühler, die dit wel deed, al van 1933 af!
Nooit: Nazi-literatuur! Geen Nederlandsche en geen Duitsche!
Wel: literatuur die in wezen anti-fascistisch is. Nederlandsche én Duitsche.
Ik vertaalde Gottfried Keller's ‘Fähnlein der sieben Aufrechten’ - vervuld van
1848er ideologie - van den geest der burgerlijke democratie en dus volkomen
contrariair aan het fascisme. Was niet alleen de titel ‘Het vendel der zeven
Standvastigen’ reeds een ‘vaandel’ en een belofte?
Daarna begon ik met de vertaling van Georg Forster's groot reisjournaal ‘Ansichten
vom Niederrhein’ - ook een boek van een vurig democraat, een actief deelnemer aan
de Fransche Revolutie zelfs, uit zijn vaderland verbannen en er tot heden niet erkend
of herdrukt. Ook hier beschrijvingen, die door de historische parabel weer hoogst
actueel zijn.
Was deze weg, waren deze pogingen om vertalingen van Nazi-literatuur, door die
van klassieke Duitsche literatuur met een democratische ideologie, te verdringen, de
juiste?
Ik was er, toen ik er mee bezig was, stellig van overtuigd, en ook nu nog - twee
jaren later - lijkt het me goed.... als literair verzet. Maar was literair verzet voldoende?
Ik weet, dat ik ook andere dingen deed, maar ben ik niet toch nog te veel - literator
gebleven?

Een dag later
Mijn bloemlezingen uit Potgieter en Bakhuizen?
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Nooit heb ik zóó van Potgieter gehouden, dan na Mei 1940. Ik vond in zijn werk
alles wat ik in ons volk zoo bewonder: het stroeve, doch diepzinnige. ‘Droom en
Tucht,’ zooals Verwey het formuleerde.
Telkens opnieuw las ik zijn werk en dat van Bakhuizen van den Brink. Toen ik
kans zag om in bezet Vlaanderen bloemlezingen uit hun werk en dat van andere
groote Nederlanders samen te stellen, heb ik toegegrepen.
Ons dierbaarst bezit mocht niet door V.N.V.-ers verkracht worden. Geen Potgieter
of Bakhuizen ingeleid door Brandts of Wies Moens, door Anton Jacobs, of Rob van
Roosbroeck.
Ik maakte dus - na heel lang wikken en wegen - een bloemlezing, waarin vooral
de groote liberaal Potgieter aan het woord kwam - een Potgieter, die de democratie
verheerlijkte en de vrijheid. Ik koos - in de eerste plaats - ‘Een Revue in het Bois de
Boulogne’ - waarin hij de machteloosheid van Napoleon III, ondanks al z'n militaire
macht, aan de kaak stelde; en dan het groote fragment ‘Abraham Lincoln’ waarin
hij de strijders voor Vrijheid en Menschenrechten verheerlijkte.
Geen dichter, meende ik, was dieper overtuigd dat de Vrijheid het hoogste goed
was, geen dichter had méér vertrouwen in de toekomst van ons land.
Ik denk weer aan ‘De krijgspsalm van Gustaaf Adolf’ die ik ook opnam:
‘Wees niet vervaard, gij kleine stoet!
Hoe luid des vijands overmoed
Ook om U heen moog' schallen.
Hij droomt vast van uw ondergang
Maar zingt dat zegelied niet lang!
Laat gij den moed niet vallen.
't Is Godes zaak, waarvoor ge U kwijt;
Beveel Zijn zorg U, als ge strijdt;
Wat zou met Hem U deren?
Weer wordt Zijn Gideon gehoord
Die 's Heeren volk en 's Heeren woord
Manhaftig zal verweren.
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Ons heeft de Heiland vergewist
dat aller boozen magt en list
Niet ons, maar hen zal krenken;
Hun roem verkeert in hoon en spot:
God is met ons en wij met God;
Hij zal de zege ons schenken.’

Zeg het met Potgieter!
Ik hoop dat velen, zeer velen het hebben begrepen! En ook dat over Lincoln en
de anderen!
Had deze uitgave - hoewel met toestemming van de Duitschers verschenen - niet
de waarde van een illegaal pamflet?
Ik ben er nog van overtuigd dat het goed was, dat ik deze bloemlezing samenstelde,
en het niet aan een V.N.V.-er overliet!
Maandenlang heb ik toen gewerkt als een bezetene. Er volgde een keus uit de
historische opstellen van Bakhuizen van den Brink, daarna een bloemlezing uit Hooft,
ook met zooveel mogelijk ‘actueele’ fragmenten: de Geuzen, de onthoofding van
Egmont en Hoorne, de komst van Alva; - later een nieuwe editie van Geel's
‘Onderzoek en Fantasie’ (prof. de Vooys moge het mij vergeven!)
Nu ik van hier uit terugdenk, aan dezen tijd van koortsachtig werken, om deze
‘Kuckucks-Eier’ in het nest der ‘toegelaten’ literatuur te leggen, aan de lange
maanden, waarin ik - op mijn manier - onze nationale literatuur trachtte te verdedigen
tegen Nazi-interpretaties - duikt weer de vraag in me op: was dit alles eigenlijk
belangrijk?
Was werkelijk in den beginne: HET WOORD?
Neen in den beginne was: DE DAAD!

15 Juli
Het slot van mijn aanteekeningen van gisteravond was misschien wat pathetisch,
maar ik schreef het zoo, om mezelf een ruk te geven.
Literair verzet - verzet met het woord alleen - is niet voldoende. Ik deed dat van
'33 af, van het oogenblik af dat Hitler aan de macht kwam, en ook reeds te voren.
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Eerder dan de meesten van mijn vrienden. Zóó fel, dat ik geen tijd vond om te
schrijven wat ik anders graag had willen schrijven. Ik deed het omdat ik meende, dat
dit voor al het andere moest gebeuren.
Nadat ze ons land overrompeld hadden, ben ik het verder blijven doen.
Anders, doch niet minder intensief, geloof ik. Daarna drong ik binnen in het hol
van den leeuw en bereikte dat veel niet verscheen, wat ze wilden laten verschijnen,
en dat verscheen wat ze eigenlijk niet wilden - en mochten laten verschijnen. Ik
saboteerde iedere Nazi-literatuur en drong hen de uitgave van klassieke en
democratische schrijvers als het ware op.
Het leek zóó veel, en ik was er toen zoo trotsch op. Het was gevaarlijk - en is
tenslotte ook spaak geloopen - maar was het doeltreffend genoeg? Verzet alleen met
geestelijke middelen is nu immers onvoldoende, want de geestelijke waarden worden
thans verkracht door materieele wapenen, en dienen dus ook door materieele wapenen
bevrijd te worden.
Ik heb dit nooit zoo diep beseft, dan toen ik in de Prison de Forest hoorde, dat
Fraitteur den hoofdredacteur van de ‘Nouveau Journal’ Paul Colin had doodgeschoten.
Ik zal voor Fraitteur altijd een bizonder diepe bewondering blijven houden, omdat
hij de weg - de juiste weg - is gegaan, dien ik aarzelde in te slaan.

16 Juli
De jacht op papier is nu een echte sport voor me geworden. Ik klamp iedereen aan,
van wie ik ook maar eenigszins vermoed, dat hij mij schrijfpapier kan verschaffen.
De heele ‘Stube’ doet mee aan dit spelletje, en ze komen met alles aandragen,
zelfs met oude kranten, pakpapier van hun collis, en ook met - papier, dat
oorspronkelijk voor profaner doeleinden bestemd was....
Ik ben hier nu ‘der verrückte Holländer, der Bücher und Papier frisst.’

17 Juli
Mijn gedachten gaan steeds opnieuw terug naar den tijd vóór mijn arrestatie.
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Dat ik weigerde lezingen in Duitschland te gaan houden - een ‘studiereis’ te maken,
lector te worden in Hamburg of naar Rostock en Altona te gaan om een daar bewaarde
briefwisseling van Pol de Mont met enkele ‘Niederdeutsche’ schrijvers te publiceeren
- is vanzelfsprekend en is niets positiefs.
Alleen dat met Bruno was goed, doch het was slechts een begin. Het zou meer
geworden zijn, maar toen werd ik gepakt.
Ik ben treurig en ontevreden omdat ik - toen ik nog vrij was - innerlijk nog niet
zoo ver was als Fraitteur en Guillissen....
Vrees dat ik toch nog teveel literator gebleven ben - hetgeen ik vroeger zoovelen
verweten heb....

's Avonds
En mijn bloemlezing uit de aphorismen van Lichtenberg, die ik bij zijn
tweehonderdsten geboortedag (1 Juli 1742 - 1 Juli 1942) liet verschijnen?
Ook dit lijkt me nu minder belangrijk dan twee jaar geleden, toen ik er aan werkte,
maar het was in ieder geval een mogelijkheid om zóó, via Lichtenberg - als het ware
onder het oog der Duitsche censuur, ja zelfs met haar toestemming - toch scherpe
kritiek uit te oefenen, tot verzet te prikkelen, slapenden wakker te maken en
onverschillig gewordenen weer aan het denken te brengen.
Bij ons is hij bijna onbekend en de Duitschers bezitten niet eens een volledige
uitgave van zijn geschriften, maar Goethe, Schopenhauer, Tolstoj, Stendhal en nog
vele anderen prezen hem uitbundig en vereerden hem.
In zijn tijd, twee honderd jaar geleden, al genoodzaakt half-illegaal te schrijven,
behoefde hij weliswaar niet onder te duiken - hij was zelfs professor in de mathematica
in Göttingen - maar kon toch niet publiceeren wat hij wilde.
‘Terwijl men over geheime zonden in het publiek schrijft, heb ik me voorgenomen
over publieke zonden in het geheim te schrijven’ staat in een van zijn geschriften.
Hij heeft op die manier echter heel wat bereikt. ‘Met de pen in de hand’ - noteerde
hij - ‘heb ik met goed succes schansen beklommen, waarvan anderen met zwaard en
banvloek teruggeslagen werden.’
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Ik herinner me nog een paar van zijn aphorismen en ze lijken me actueeler dan ooit:
‘Ik zou er heel wat voor over hebben om precies te weten voor wie eigenlijk de
daden begaan worden, waarvan men algemeen beweert, dat ze voor het vaderland
begaan worden.’
(Ik ook....)
‘Een slaafsche houding is niet steeds de houding van een slaaf’.
(ook al meent de SS dat vaak!)
‘Van waarzeggen kan men wel leven in deze wereld, maar niet van de waarheid
zeggen.’
(maar men kan er hier in Dachau voor doodgaan!)
‘Ik kan weliswaar niet zeggen of het beter wordt als het anders wordt, maar wel
dat het anders moet worden als het goed worden zal.’
Nu - tweehonderd jaar later zal het eindelijk anders worden!

18 Juli
Dr H. kwam me van morgen vragen of ik een zekere Dr Rheinhardt kende - een
Oostenrijksche medicus, die tevens een nogal bekend schrijver scheen te zijn. R. was
vandaag ook dokter op blok 7 geworden en daar had hij hem een paar uren geleden
leeren kennen. Ik kon H. zooveel inlichtingen geven, dat hij er verbaasd over was:
arts en psycho-analyticus; leerling van Freud; vriend van Rilke; dichter, en vooral
auteur van historische biografieën. (Henri Quatre, Kaiserin Eugenie) en schrijver
van een boek over Eleonora Duse, dat ook in het Nederlandsch vertaald is;
medewerker aan ‘Die Neue Rundschau’ en ‘Das Tagebuch’ en vroeger lector bij het
Dreimasken Verlag. Woonde jarenlang in Zuid-Frankrijk en Italië, was met een
Engelsche vrouw gehuwd en is een overtuigd Oostenrijksche patriot.
Ik ken hem uit Berlijn, heb hem vaak bij Egon Erwin Kisch ontmoet en de laatste
maal in Parijs op een congres voor de Vrede. Een groote aanwinst voor ons, dat hij
hier is. Ik verheug me er op, hem terug te zien.

19 Juli
Rheinhardt gesproken. Hij was, toen ik in zijn Stube kwam,
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juist in een interessant debat gewikkeld met een paar Fransche dokters die beweerden,
dat Oostenrijkers eigenlijk toch óók Duitschers waren. Hij antwoordde hen met
Painlevé's uitspraak: ‘L'Autriche, c'est un foyer de l'esprit, quine doit pas s'éteindre.’
Hij is in Zuid-Frankrijk gesnapt. Door de Italianen, onder de beschuldiging van
voorbereiding tot gewapend verzet in samenwerking met Fransche vrienden en
Duitsche en Italiaansche emigranten. ‘Zij’ wisten alles van hem - vertelde hij me en namen hem vooral kwalijk, dat hij destijds de onderscheiding geweigerd had, die
hem door Mussolini voor zijn boek over Eleonora Duse was toegekend. Toen de
Duitschers kwamen en hem ‘overnamen’ zijn z'n actes gelukkig verloren geraakt,
zoodat ze nu niet goed weten, wat ze aan hem hebben, en hem hier naar toe stuurden.
Hij vertelde me ook, dat Heinrich Mann en Lion Feuchtwanger gered zijn, en nog
in het begin van den oorlog een boot naar Amerika gekregen hebben. Hij had hen
vanuit le Lavandou, waar hij woonde, naar Marseille gebracht, maar zelf niet mee
willen vertrekken, omdat hij meende dat zijn vrienden van het verzet hem noodig
hadden.

's Avonds laat
Was vanmiddag erg ontstemd omdat dr C., die gisteren kennis met Rheinhardt had
gemaakt me, nogal minachtend, vroeg: ‘Is, wat die vent schrijft, eigenlijk iets?’
Waarom - bij sommigen mijner landgenooten - steeds die geborneerde
chauvinistische eigendunk als het buitenlanders betreft? Als ze hem aan een onbekend
Nederlandsch schrijver hadden voorgesteld, zou hij dat zoo niet gevraagd hebben en
geen oogenblik twijfelen.

20 Juli
Ik ben bang, dat Rheinhardt het hier heel moeilijk zal hebben, en kreeg den indruk,
dat hij slecht tegen het kampleven kan. Hij heeft bovendien niet de goede manier om
met de Polen om te gaan. Veel te onderdanig. Tegen dergelijke lieden moet men
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even brutaal optreden als ze zelf zijn - dat begrijpen zij het best. Goeie manieren
wekken bij hen altijd nog meer macht-wellust op - gevolg van hun
minderwaardigheidscomplexen. Ik begrijp trouwens niet, dat Rheinhardt dit als
psycho-analyticus en leerling van Freud niet nog duidelijker ziet dan ik.

Na het appèl
Het zal, als we later terug zijn, velen misschien onwaarschijnlijk in de ooren klinken,
maar de Lager-bibliotheek is voortreffelijk, vooral op het gebied van klassieke
literatuur. De capo, dien ik gevraagd had of hij iets van Schlegel had, bracht me
notabene 5 deelen brieven van August en Friedrich Schlegel. Ik heb er den heelen
middag in zitten bladeren. Wie heeft deze werken hier willen lezen en bestudeeren?
Wie heeft deze boeken - een paar jaren geleden toen het nog mocht - van ‘draussen’
laten komen? Vroeger heb ik de beide broers dikwijls niet uit elkaar kunnen houden,
vooral omdat ze herhaaldelijk over dezelfde onderwerpen schrijven o.a. over het
Spaansche drama. Nu kan ik mij niet meer vergissen. Friedrich Schlegel schrijft
immers altijd: ‘Mein Bruder und ich’ en August Wilhelm: ‘Ich und mein Bruder’.

21 Juli
Gerrit is vannacht plotseling gestorven. Niemand van ons was hierop voorbereid. Ik
kan het nog steeds niet begrijpen. Hij had koorts en een gezwel in z'n nek en Piet
bracht hem naar het Revier, maar niemand vermoedde, dat hij zóó ziek was. Arthur,
de Belgische Pfleger van 3, vertelde, dat Gerrit gisteravond om 7 uur was begonnen
te ijlen. Drost en hij zijn tot het laatste toe bij hem gebleven. Hij had al dien tijd over
z'n vrouw en kinderen gesproken en vooral ook over Piet Maliepaart, en herhaaldelijk
gevraagd: ‘Was het zoo goed, Piet?’ - alsof hij wist, dat hij sterven zou. Piet was
voor hem de Partij en bij haar waren zijn laatste gedachten - zelfs toen hij zijn
bewustzijn al bijna verloren had.

's Avonds
Hij is de eerste van ons transport, die sterft; hoevelen zullen nog
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volgen? Gerrit van den Bosch heeft tot zijn laatste ademtocht gestreden. Ik kan deze
zoo vaak misbruikte woorden hier eerlijk en rustig neerschrijven, zonder me aan
overdrijving schuldig te maken.... het is bittere werkelijkheid. Tot zijn laatsten
ademtocht! Zijn heele leven is strijd geweest - vóór 1940 en daarna in Vught en hier
in Dachau, en dat hij niet meer leeft, niet meer bij ons is, zullen we bitter voelen en
vooral merken, als de toestanden zich hier straks nog verscherpen. Bij
andersdenkenden was hij niet erg bemind, maar wij hielden van hem, want hij was
zoo fel en zoo gaaf, ondanks tekortkomingen. Velen hebben gedacht, dat hij alleen
maar een nuchter politicus, was, omdat hij met hen uitsluitend over politiek sprak.
Ze kenden hem niet zooals wij hem kenden: als een vriend, die voor z'n vrienden
door dik en dun ging. Hij kon ook jongensachtig uitgelaten zijn. Ik herinner me een
avond in de quarantaine in Vught, toen een dertigtal Belgen - pas aangekomen uit
de citadel van Huy - ons op een paar voordrachten hadden vergast, en na afloop een
half uurtje harmonikamuziek werd gespeeld. Ik zie Gerrit nog dansen met Wout Kalf,
die toen ook al bijna drie jaar kamp achter den rug had.
Hebben de anderen, die Gerrit niet zoo kenden tenminste het heilig vuur gezien,
dat hem bijna verschroeide, de felle hartstocht, die hem dreigde te verteeren, waarmee
hij zijn overtuiging propageerde en verdedigde?
Een ‘Streber’ beweerde H. nog onlangs. Maar hoe kan iemand een ‘Streber’ zijn
die nooit aan zich zelf dacht, nooit iets deed voor eigen voordeel!

22 Juli
Een veelbewogen dag!
De laatste uren waren opwindender dan ooit. Elk oogenblik andere berichten, die
meestal ‘parolen’ bleken te zijn. De waarheid over wat er eigenlijk gebeurd is, zullen
we stellig pas na den oorlog hooren.
Iedereen wist iets - maar niemand wist iets precies.
Een oogenblik leek het, alsof voor ons de poorten binnen enkele dagen open zouden
gaan. Die kans is nu voorbij, want de aan-
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slag op Hitler schijnt intusschen mislukt te zijn en de opstand blijkbaar al onderdrukt.
Hoe zal de reactie in het kamp zijn? Ik vrees dat de woede der SS geen grenzen
kennen zal. Wij gaan zware maanden tegemoet - veel zwaardere nog dan die reeds
achter ons liggen. Ik ben nu meer dan ooit overtuigd, dat niemand van ons hier levend
uit zal komen, dat geen van ons het einde van den oorlog zal overleven. Wij dan vrij,
en zij gevangen? Neen ze zullen alles in het werk stellen om ons van te voren te
‘erledigen’, te liquideeren.
En toch is het misschien goed dat de aanslag mislukt is. Blijkbaar ging ze immers
alleen van een kleine groep officieren uit - niet van het volk zelf.
G. is het niet met me eens, maar als Hitler nu vermoord was en de Wehrmacht het
heft in handen nam, zou er toch weer een ‘Dolchstosz’-legende ontstaan, net als na
1918. Met al de funeste gevolgen ervan. Het historisch proces moet zich ditmaal
volledig voltrekken. De Duitsche legers moeten radicaal verslagen worden. Anders
geen vrede.

23 Juli
Ik kan nog steeds met verwerken, dat Gerrit gestorven is. Indien er iemand was, die
hier en in Vught ons vertrouwen schraagde, die ons steeds opnieuw verzekerde, dat
Duitschland nog veel spoediger in elkaar zou zakken, dan wij dachten, was hij het.
Dagenlang zijn wij in het straatje van de quarantaine op en neer geloopen, dagenlang
hebben wij de situatie geanalyseerd en steeds was Gerrit de man, die niet bij de
frontberichten staan bleef, doch reeds de na-oorlogsche problemen stelde en onder
onze aandacht bracht.
Hij wist als wij, dat het nog wel maanden zou duren, alvorens het zoo ver zou zijn,
en ook, dat het einde hier wel eens heel erg kon worden, maar zijn gedachten gingen
verder.... veel verder... Hij vocht immers niet voor zich zelf, maar voor de Toekomst!

's Avonds
Drost is bij de sectie van Gerrit's lijk geweest. Men heeft ge-
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constateerd, dat hij tengevolge van den toestand van zijn lever toch niet lang meer
geleefd zou hebben - ook zonder concentratiekamp! Een schrale troost....

24 Juli
Gisteravond nog lang aan Gerrit liggen denken. Sommige vrienden waren van
meening, dat hij té veel partij-man was. Een merkwaardig verwijt.
Té veel partij-man! Hij dacht inderdaad dag en nacht aan de verwerkelijking van
zijn ideaal: de volledige verbrijzeling van alle machten, die een gelukkige toekomst
van het menschdom trachten te verhinderen.
Al zijn energie was er op gericht, om de verwezenlijking hiervan te bespoedigen.
Geen oogenblik heeft hij zijn zwakke lichamelijke krachten gespaard en nu heeft hij
er zijn leven voor gegeven. Voor Gerrit was de Partij iets heel ernstigs en belangrijks
- ernstiger en belangrijker dan de meeste andere dingen in dit leven.
Of ze dit ook is voor degenen, die hem ‘te veel partijman’ vonden?

's Avonds
Een ander verschil tusschen Gerrit en enkelen van ons was ook, dat hij weigerde
deze kampperiode als een ‘rust’-tijd te aanvaarden, waarin de strijd gestaakt kon
worden. Velen onzer dwong hij, als het ware, van mogelijkheden gebruik te maken,
die hier voor doorvechten aanwezig zijn. Wie meende alleen aan huis en eigen misère
te kunnen denken, wees hij erop, dat we ook hier ons werk moesten doen. Zijn doel
was, bij te dragen tot de politieke bewustwording van onze lotgenooten en z'n eenig
streven de zorg voor de.... ‘jongens’. Hij was inderdaad met hart en ziel partijman,
in den besten zin van het woord! En hij heeft zijn verantwoordelijkheid als zoodanig
altijd zwaar gevoeld, als iets heel moeilijks, doch ook als iets zeer kostbaars.
Het zal, zonder hem, voor ons allen nu veel zwaarder worden.
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25 Juli
Vandaag weer koorts. 38,8.
Weer een absces.
Mag dus niet opstaan en kreeg chinine.

26 Juli
Rheinhardt bracht me Silvio Pellico's ‘Prisoni’ en ik heb het, omdat hij zoo aandrong,
terstond weer gelezen. Hij had gelijk. Het boek heeft, zelfs hier in Dachau, waar alles
zoo oneindig veel wreeder en misdadiger is dan in de Spielberg bij Brünn, waar
Pellico meer dan een eeuw geleden vele jaren doorbracht - niets van zijn bekoorlijken
eenvoud en natuurlijkheid verloren. Zóó, met zoo'n naieve vroomheid hebben schilders
als Fra Angelico en anderen het lijden van Christus geschilderd. Ik begrijp nu beter,
waarom dit werk tot heden een van de meest gelezen klassieke werken der Italiaansche
literatuur gebleven is.

27 Juli
Ik had Adi gevraagd me in contact te brengen met een Griek, die nu hier op Stube 2
ligt - een van de leiders der communistische partij van Griekenland. We hebben
elkaar vandaag in de Blockstrasse ontmoet maar het gesprek was nogal moeilijk,
omdat hij slechts heel weinig Duitsch en Fransch en ik natuurlijk geen woord Nieuw
Grieksch versta, maar het ging ten slotte wel. We hebben voor Zondagmiddag een
nieuwe afspraak gemaakt.
Toen ik E. van m'n ontmoeting vertelde, lachte hij nogal geringschattend.
‘Wat wil je in godsnaam met zoo'n Griek?’
Waarom begrijpt hij niet, dat deze man straks meer voor zijn volk zal doen en
beteekenen, dan de meeste menschen, waar hij bij voorkeur mee omgaat, en die hij
reeds belangrijk vindt, omdat ze meester in de rechten of journalist zijn?

28 Juli
Mijn vriendschap met Rheinhardt is een bron van geestelijke lavenis. Ik zie hem nu
dagelijks en telkens voeren we lange gesprekken over literatuur, die ons helpen dit
leven draaglijk te maken. Vandaag heeft hij mij zoovele merkwaardige bijzonderheden
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over Bettina von Arnim verteld, dat ik ze hier noteer om ze niet te vergeten.
Ik wilde zijn oordeel hooren over de definitieve waarde van haar werk en een
regelrecht vraaggesprek ontstond. Bijna een interview. ‘Ik ken natuurlijk haar
‘Briefwechsel mit einem Kinde’ - begon ik - ‘en bewonder dat, maar....’
‘Wat je nu zeggen wilt, weet ik reeds bij voorbaat. Al je argumenten, maar toen
Bettina in 1807 Goethe voor het eerst ontmoette, was hij al een oude man. Ze
schilderde hem echter als een jongeling en verkondigde overal zijn eeuwige jeugd;
Goethe is zich daardoor ook zelf weer jonger gaan voelen. - Dat was Bettina's werk....’
‘En haar ontmoeting met Beethoven?’
‘Ook in hem zag ze terstond het genie, en zij is het ook geweest, die Goethe en
Beethoven met elkaar in contact heeft gebracht, hun eerste samenkomst organiseerde.
In Juli 1812.’
‘Dat wist ik niet....’
‘Ze was - ik gebruik het woord bewust - een Zieneres. Ook Hölderlin's genie heeft
Bettina als eerste geprezen - toen nog niemand over hem sprak. En zij is het ook
geweest, die hare vrienden opriep om den schilder Karl Blechen te helpen, wiens
grootheid - evenals die van Hölderlin - nu pas erkend wordt. Ze is inderdaad veel,
meer geweest dan de talentvolle zuster van Clemens Brentano, of de dichtende vrouw
van den dichter Achim vom Arnim. Ze had zelf ook iets geniaals. Ze poëtiseerde het
Leven en was voor haar tijd ongeveer wat b.v. een Isadora Duncan of een Else Lasker
Schüler voor onzen tijd zijn. Haar beteekenis zal langzamerhand duidelijker worden,
nu de laatste jaren vele nieuwe documenten en oorkonden over haar leven aan het
licht komen....’
‘Ze was dus niet alleen maar eerzuchtig, zooals door hare biografen vaak wordt
aangenomen....?’
‘In geen geval. Ook deze opvatting is onjuist. Ze publiceerde geen enkele harer
werken voor haar vijftigste en was evenmin eerzuchtig als haar beroemde broer.’
‘En haar werk “Dieses Buch gehört dem König”, dat ik nooit heb kunnen
bemachtigen?’
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‘Dat zou jou vooral interesseeren, omdat het de sociale kant van de Romantiek
eenigszins belicht. Friedrich Wilhelm IV, die in 1840 den troon besteeg, was een
monarch, op wien een tijdlang de oogen van een groot deel van het Volk gevestigd
waren, vooral toen hij - als Protestant - in de Dom te Keulen de mis bijwoonde. Onder
hem kreeg Tieck terstond een professoraat te Berlijn, de gebroeders Grimm, die uit
Göttingen verbannen waren, eveneens, en werd Arndt in eere hersteld. Helaas bleken
deze mannen toen - in 1848 - niet meer zoo vooruitstrevend als ze in 1813 waren....’
‘Zag Bettina dit alles duidelijk?’
‘Ze bleef ook in dit opzicht natuurlijk een dichteres, doch ze probeerde een soort
volkskoningschap te proclameeren. Een bewijs dat de periode der Romantiek nog
niet voorbij was. Op haar 60ste en 70ste publiceerde ze hare beide koningsboeken;
het werk, waar we het zoo juist over hadden en een tweede “Gespräche mit Dämonen”.
Hoe we er ook over mogen oordeelen, ze heeft in ieder geval steeds weer het sociale
vraagstuk aan de orde gesteld.’
‘Hoe wilde ze dat oplossen? Hield ze er een bepaalde theorie op na?’
‘Ze voelde zich - al zal je dat misschien wel vreemd in de ooren klinken - een
beschermster der vernederden en verdrukten’.
‘Romantische philantropie dus?’
‘Nog wel iets meer, denk ik. Lees eens aan het einde van haar boek de werkelijk
diep-ontroerende berichten - reportages had ik bijna gezegd - over de armoewijken
in Berlijn. Ze kende die heel goed uit de dagen der cholera-epidemie, toen ze er,
onder gevaar voor eigen leven, maandenlang de zieken verpleegde.’
‘En hoe was haar houding tijdens de Revolutie van 1848?’
‘Toen de beroemde opstand der Wevers uitbrak liet ze den Koning via Alexander
von Humboldt mededeelen ‘Bauen Eure Majestät den Dom nicht in den Berliner
Lustgarten, bauen Sie ihn in zerstreuten Hütten auf, dort in Schlesien’9). Misschien
wat pathetisch, doch in ieder geval een daad in die jaren. Nadat de Revolutie mislukte,
is zij degene geweest, die den
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koning voor vele gevangenen en veroordeelden om genade smeekte, en men kan
gerust zeggen, dat zij het leven van Gottfried Kinkel en vele anderen gered heeft.
‘Als vrouw kende ze de zwakke zijde en onberekenbaarheid van den koning, evenals
de gezindheid van zijn omgeving’.
‘Waarin - haar eigen zwager - Savigny een der ergste reactionairen was....’
‘Zij heeft echter steeds haar geloof aan een soort hoogere eenheid van volk en
koningschap behouden’.
Ik ben na dit gesprek met Rheinhardt stellig van plan de opvattingen over het
sociale probleem bij de Romantici later grondig te bestudeeren, en dieper op deze
interessante materie in te gaan.
(‘Het is maar goed, dat we vandaag al twee en een half uur lucht-alarm hebben anders had ik dit alles niet zoo rustig en uitvoerig kunnen noteeren’).

29 Juli
De duitsche vrienden zijn erg opgewonden. Hier in het Revier is het den heelen dag
een komen en gaan, want er zijn de laatste dagen vele ‘Zugänge’ in het lager.
Uitsluitend Duitschers. Meestal Beieren. Een resultaat van de mislukte aanslag op
Hitler. Onder de ‘nieuwe’ zijn veel sociaal-democraten en functionarissen van
vroegere vakvereenigingen. Ook katholieken en een paar communisten. Ze brengen
veel nieuws van ‘buiten’ en zijn allen van meening, dat het niet lang meer kan duren.
Heini vertelde me - bijna verheugd -, dat hij vele oude kennissen uit Neurenberg,
zijn stad, gesproken had. Sociaal-democraten, die hij nu na tien jaar (zoolang zit hij
al!!) terug heeft gezien. Hij is trotsch dat ze hun overtuiging al dien tijd trouw waren
gebleven en niemand van hen lid der N.S.D.A.P. is geworden. Velen van hen hadden
ook reeds lang gezeten, en een paar van hen zijn hier nu voor de tweede maal beland.

30 Juli
Marco is het troetelkind van onze Stube. Hij is een Sloveen - vijftien jaar en als
‘koerier’ gesnapt.
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Hij wou vandaag een brief aan zijn grootmoeder schrijven, die in het vrouwenkamp
van Ravensbrück zit, en de Oberpfleger had hem naar mij toegestuurd om hem te
helpen.
Toen ik hem naar zijn ouders vroeg, antwoordde hij alleen - want hij kent bijna
geen Duitsch - ‘poefpoef’, en maakt daarbij een beweging alsof hij de haan van een
geweer overhaalde.
Met behulp van een paar woorden Duitsch en Fransch, die hij hier had opgestoken,
maakte hij me met veel moeite duidelijk dat ik schrijven moest: ‘Ik denk veel aan
Vader, hij zal ons beide wel helpen om het huis weer op te bouwen.’
Toen ik bescheiden vroeg, of zijn vader dus toch niet doodgeschoten was, zooals
ik begrepen had, zei hij wat ongeduldig: ‘Vader poefpoef - Tito ons helpen!!’
Ik benijd Marco, want hij heeft een ideaal en een toekomst, waar we niets tegenover
kunnen stellen. En ik geloof, dat ik hem, als ik zoo jong was als hij, nog meer zou
benijden....

31 Juli
Ik weet niet, waarom ik gisteravond en bijna den heelen nacht aan mijn laatste
ontmoeting met Jan Postma heb moeten denken. Misschien kwam dat door Marco
en zijn enthousiasme voor de Toekomst!
In ieder geval staat ze me weer vlijmscherp voor oogen. Het was in Vught. Ik
geloof in Maart. Ik wist al een paar dagen dat hij er was, toen Chris Smit me kwam
zeggen, dat Jan me wilde spreken.
Wekenlang was hij ondervraagd, geslagen, getrapt en gemarteld, wekenlang had
hij in de boeien gelegen en wekenlang waren alle pogingen van de Gestapo om hem
tot spreken te brengen vruchteloos geweest. Hij lag nu in R II en ik voel nog de
huivering van diepe vriendschap en genegenheid, toen ik hem naderde.
Bij mijn binnenkomen zat hij op zijn bed, doch stond dadelijk op, en hoewel hij
heel mager was geworden en zijn gezicht strak en bleek, was de uitdrukking van zijn
oogen nog dezelfde, als toen ik hem - meer dan twee jaren geleden in November '40
in Groningen - voor de laatste maal gesproken had.
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Dien middag gebeurde toeh, wat ik nooit vergeten zal: In plaats van te antwoorden
op mijn vraag, hoe het hem ging en van weer te gaan liggen, zooals ik hem vroeg,
maakte hij, die zooveel meer had geleden dan ik en er zooveel erger aan toe was,
zich bezorgd over mij!
‘Je ziet er slecht uit, jongen’, zei hij ‘zorgen ze wel goed voor je?’ We wisten
beide, wie hij bedoelde, maar zelfs toen ik hem geruststelde, dat de bleekheid slechts
te wijten was aan de cel te Scheveningen, en dat onze vrienden me terstond geholpen
hadden zooveel ze konden, bleef hij bezorgd en wilde hij er met Gerrit over spreken....
Dit volkomen zich zelf wegcijferen en steeds in de eerste plaats anderen willen
helpen.... dat was Jan Postma! Zoo was hij ook, toen hij de Roode Hulp had geleid
en ontelbare hulpacties op touw gezet: de personificatie der Solidariteit.
We hebben dien middag heel lang gesproken. Hij wist wat hem te wachten stond:
de kogel! Maar daar sprak hij haast niet over. Hij zag alleen de Toekomst - voor de
anderen. ‘Nog een paar weken’, meende hij, ‘misschien zelfs niet eens, en dan....’
Hij maakte de zin niet af, en haalde alleen even zijn schouders op, alsof hij wilde
zeggen: ‘We hebben altijd geweten, dat zoo ons einde kon zijn, maar het werk, de
Partij, de strijd eischte het, en mijn leven was waard geleefd te worden, omdat het
een leven van strijd was; de ontwikkeling gaat toch, zooals wij haar wenschen, en
aan den afloop van dezen oorlog behoef ik geen seconde te twijfelen - het is goed
zoo.’
Dit alles en nog veel meer voelde ik dien middag, zonder dat hij het uitsprak, las
ik in zijn blik en ik geloof, dat ik goed gelezen heb.
Hij vertelde nog heel lang van: ‘buiten’, weinig over zich zelf, weinig over zijn
arrestatie en de aanleiding daarvan, doch veel over de brochure.... de eenheidsbrochure
van alle politieke partijen. Zijn oogen schitterden, toen hij de toekomstmogelijkheden
schilderde en de rol, die de partij daarin te vervullen zou krijgen. Hij sprak heel
uitvoerig met me - uitvoeriger dan ooit tevoren. Hij had nu immers tijd - meer dan
vroeger en misschien was er weldra geen gelegenheid meer.
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Nu ik er hier in Dachau aan terugdenk, schijnt het of hij me toen alles heeft willen
zeggen, wat hij wist later nooit meer te kunnen doen. Raadgevingen van een beproefd
practicus aan een jongeren vriend, die minder practijk had. Met hoeveel liefde sprak
hij over de toekomst van ons land.... over Amsterdam, over onze verre weiden en
breede rivieren. Over de verplichting die ik heb, om behalve voor belangrijke
buitenlandsche schrijvers eveneens ook voor de groote Nederlanders - ik weet nog,
dat hij Brederode noemde en Vondel -, ook bij de arbeiders nieuwe en vooral verdiepte
belangstelling te wekken. Hij noemde ook Spinoza aan wien Hegel en Marx zooveel
te danken hadden en betreurde, dat hij zelf voor de studie van diens werk bijna nooit
tijd had gehad.
Hij drukte me verdraagzaamheid op het hart tegenover eerlijke andersdenkenden,
en toegevenheid voor degenen, die niet dadelijk zouden begrijpen, wat de nieuwe
ideeën beoogden.
Hij vroeg me de kerkelijken niet te kwetsen, omdat wij immers steeds op de bres
hadden, gestaan voor vrijheid van gedachte, en we dit principe nooit ontrouw mochten
worden. Hij sprak over het verzet der Kerken, en dat we deze toenadering later in
elk opzicht moesten helpen bevorderen: over de studenten, die zoo'n groot aandeel
namen aan het verzet en wier houding we aanvankelijk onderschat hadden en die we
in de toekomst onder geen voorwaarde van ons mochten vervreemden. En heel ernstig
werd zijn stem, toen hij sprak over de vele vrienden, die we reeds verloren hadden,
over de Leeuw en Lou Jansen, en over de anderen, wien nog het ergste te wachten
stond.... Over zich zelf bijna geen woord, maar hij beefde van haat, toen hij over het
fascisme sprak - over degenen, die het fascisme ook in ons land geschraagd hadden
en in het zadel geholpen.
Nu die middag in Vught in mijn herinnering opdoemt, voel en weet ik, dat Jan me
toen zijn politiek testament mededeelde. Ik schrijf het daarom hier op, in de hoop,
dat het niet verloren zal gaan. En heel zwaar voel ik de verplichting, die op me rust
en de belofte, die ik hem deed, toen we afscheid namen.... voor altijd.
Veertien dagen later werd Jan Postma terechtgesteld.
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Er was weliswaar een plan beraamd om hem van het buiten-commando, waarheen
hij eerst nog getransporteerd was, te helpen ontvluchten. Dit is mislukt.
Ik weet niet waarom.... alleen, dat het niet had mogen mislukken!

Eindnoten:
5) ‘Hier nu en heden begint een nieuw tijdperk der wereldgeschiedenis en gij kunt zeggen, dat gij
daarbij geweest bent.’
6) ‘Op dit oogenblik, waar niemand iets te eten had, reclameerde ik een snee brood van het
hedenmorgen bemachtigde en van den gisteren rijkelijk uitgedeelden wijn was ook nog de
inhoud van een brandewijnfleschje overgebleven’.
7) ‘De muzikanten speelden Ça ira en de Marseillaise, waarbij de eene flesch champagne na de
andere geledigd werd.’
8) ‘Zonder mijn studie der natuurwetenschappen zou ik de menschen stellig nooit hebben leeren
kennen, zooals ze zijn.’
9) Moge het Uwe Majesteit behagen de Dom niet in de Berlijnche Lustgarten te bouwen, doch te
midden der verstrooide hutten, ginds in Silezië.’

[Augustus 1944]
1 Augustus
Vandaag weer koorts.
Nog een angina er bij gekregen. Ik kan niet zeggen, dat ik er erg ongelukkig over
ben, want nu kan ik zeker nog tien dagen hier in het Revier blijven, vooral omdat
het abces ook nog niet heelemaal dicht is.

's Avonds
Rheinhardt was bij me om te zien, hoe het met me was. We hadden het uitvoerig
over het werk van Grillparzer, waarvoor hij, zooals trouwens bijna alle Oostenrijkers
die ik ken, een diepe bewondering koestert. Ik herinner me nog, hoe eerbiedig Joseph
Roth steeds over hem sprak en ook, dat hij me kort voor z'n dood vroeg, of ik
misschien een uitgever wist voor een boek over Grillparzer, dat hij van plan was te
schrijven. Hij had er geen gevonden....
Voor Oostenrijkers is Grillparzer ongeveer, wat Goethe voor de Duitschers is,
Puschkin voor de Russen en Mickewicz voor de Polen.
Nu meer dan ooit, en Rheinhardt bewees me uitvoerig, aan de hand van citaten hij heeft een paar deeltjes van de Sauer-editie binnengesmokkeld - dat in zijn tijd
ook Grillparzer tegen dezelfde Duitschers was, waar wij nu tegen vechten.
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‘Denk echter vooral niet’, zei R. ‘dat hij een revolutionnaire schrijver was. Hij
was niet eens een rebel - alleen maar een verbitterde, oude beambte. Terzelfdertijd
te vens een geniaal dichter, die zijn land en zijn volk boven alles lief had, er zich
voor opofferde en droomde van een gelukkig Oostenrijk.
Weet je wat von Hoffmannsthal eens tegen me zei: ‘Inbedrängsten Zeiten wird
der denkende Österreicher immer auf Grillparzer zurückkommen.’10)
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Dat is waar - nu meer dan ooit.
Rheinhardt heeft me een der deeltjes hier gelaten.
De aphorismen en vooral zijn opmerkingen over de Duitschers zijn raak en nu na meer dan honderd jaar - weer buitengewoon actueel. Kon b.v. deze uitspraak uit
het jaar 1828 niet vandaag geschreven zijn?
‘Dasz die Deutschen diesen schaukelnden Träumen, dieser bildund begriffslosen
Ahnungsfähigkeit einen so hohen Wert beilegen, ist eben das Unglück dieser Nation.
Daher kommt es, dasz sie sich so gern jedem Irrtum in die Arme werfen, wenn es
nur irgend einen Halt darzubieten scheint, an den sie jenes flatternde, verworrene
Gewebe anknüpfen können. Daher kommt es, dass von zehn zu zehn Jahren die ganze
Nation mit einem Schlage ihr geistiges Glaubensbekenntnis ändert, und die Götzen
des gestrigen Tages.... heute wie Schatten von Verstorbenen umher wandeln.
Unmännlich! Herabwürdigend!
Sie glauben, das sei etwas ihrer Nation Eigentümliches, aber andere Völker kennen
diesen Zustand auch, nur werden bei ihnen die Knaben endlich Männer.’11)

2 Augustus
Nog koorts.
Weer langen tijd in Grillparzer gelezen en de volgende regels gevonden, die bijna
een ‘motto’ voor Dachau zijn:
‘Die Kraft, allein die Kraft ist ehrenhaft!
So ruft das deutsche Volk in seiner Hoheit;
Doch da man Kraft so schnell sich nicht verschafft,
Begnügt man sich indessen mit der Roheit,’

Deze Oostenrijksche dichter kende zijn Duitsche Pappenheimers.

3 Augustus
S. riep me zooeven apart in het waschlocaal en gaf me - een in een ‘Völkischer
Beobachter’ gewikkeld pakje. Toen ik het vol verwachting open maakte, bleek het
de brochure van Grenier tegen André Gide's boekje over de Sovjet-Unie te zijn.
S. had het tusschen allerlei andere streng-verboden geschriften
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gevonden, in een der kelders van de Reichskanzlei in München, waar hij bij een
‘Aufraüme-kommando’ werkt.
Prachtig discussie-materiaal voor ons!
Hij zal probeeren de volgende week nog meer dergelijke interessante boeken mee
te brengen.
Een van de Franschen vertelde me, dat Grenier op het oogenblik deel uitmaakt
van het Fransche ministerie in Algiers. Gide is daar ook, en ze zullen elkaar dus wel
spreken. Hoe zou Gide er nu over denken?

4 Augustus
Kreeg - bij vergissing - uit de bibliotheek ‘Grübeleien’ van Gustav Frenssen. Ik heb
geen prettige herinnering aan ‘Hillegenlei’ en aan ‘Jörn Uhl’ zijn beroemdste boeken,
daar een dominee me jaren geleden forceerde ze te lezen, natuurlijk met het resultaat,
dat ik ze met tegenzin las. Bovendien is Frenssen de laatste jaren door Goebbels als
de ‘nestor’ der Duitsche schrijvers gehuldigd, maar dat kan ook tegen zijn wil gebeurd
zijn. Dat hij niet geemigreerd is, kan ik hem vergeven daar hij al ver over de tachtig
is. Ik heb het boek dus maar gelezen, en ontdekte - een sympathieke ernstige auteur,
die in zijn literaire en wijsgeerige overpeinzingen een breede menschelijkheid en
een echt sociaal gevoel toonde, die me ontroerde en niet losliet. Wil ook zijn andere
werken later lezen.

5 Augustus
Adi is weer een dag hier, om materiaal te halen voor zijn desinfectie-commando in
Allach. Hij was in de wolken toen ik hem de brochure van Grenier liet zien. Hij
neemt ze morgen mee naar Allach en hoopt ze daar met Bob door te werken.
Mijn bewondering voor Adi, die eigenlijk Adolf heet, maar nu niet zoo genoemd
zijn wil, groeit elken dag. Hij zit al elf jaar - eerst vijf jaar tuchthuis in Straubing
(waar hij zichzelf Fransch en Engelsch geleerd heeft), en nu al zes jaar hier in Dachau.
Geen minuut heeft hij in al dien tijd aan de uiteindelijke over-winning van zijn
politieke ideeën getwijfeld. Hij is - in tegenstelling tot sommige van zijn vrienden ook niet bij 1933
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\ blijven stilstaan. Hij heeft zijn politieke opvattingen verder ontwikkeld en daarvoor
steeds contact gezocht met buitenlandsche vrienden.
Hij komt uit München, en toen ik met hem over de bombardementen sprak, voelde
ik, wat een tragedie het voor hem is, dat zijn stad thans elken dag opnieuw wordt
gebombardeerd - ook de wijk waar hij geboren is, het plein waar hij als kind speelde,
de straat en het huis waar hij met zijn vrouw en z'n ouders woonde, en dat alleen
iemand met zoo'n vastgefundeerde overtuiging dit diepe gevoel van droefheid kan
overwinnen, en goedkeuren wat nu geschiedt. Hoeveel gemakkelijker hebben wij
het toch, voor wie München eigenlijk maar een naam is, niets anders beteekent dan
nog een groote Duitsche stad.
Ik heb dan ook vaak een gevoel van kregelheid tegeonver sommige vrienden, die
Adi alleen maar als een ‘Mof’ beschouwen en van dit alles niets begrijpen.
Zulke ‘Moffen’ zijn me sympathieker dan bekrompen Nederlandsche chauvinisten.
‘Moffen’ als Adi zijn mijn vrienden - dit soort Nederlanders niet.

Na het appèl
Ook de meeste Joego-Slaven hier in het kamp worden vaak ‘chauvinisten’ genoemd,
hoewel ze slechts goede ‘Patriotten’ zijn. Vooral de Sloveensche studenten. Ze
spreken over Laibach (Lubliana) hun hoofdstad, met een liefde en een enthousiasme
die de gedachte wekken, dat deze stad, wat haar belangrijkheid betreft, terstond na
Parijs of Moskou komt.
En dan hun vereering voor Tito. In ieder geval is hun ‘chauvinisme’ positief, niet
tegen iets of iemand gericht, en wijst het naar de toekomst - naar een gelukkige
toekomst voor heel Joego-Slavië.
Ze verdeelen hun landgenooten in menschen, die naar ‘de bergen’ gegaan zijn (om
daar als partisaan te vechten) en in menschen, die niet naar ‘de bergen’ gegaan zijn.
Wie voor dit niet-gaan geen buitengewoon gegronde reden kan opgeven, wordt door
hen terstond als een collaborateur of fascist beschouwd.
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6 Augustus
Lang gepraat met onze beide kleine Russen - voorzoover dat ten minste mogelijk
was, want ze verstaan nog maar weinig Duitsch. De Oberpfleger heeft hen het Revier
binnengeloodst, hoewel ze eigenlijk niet ziek zijn, maar hier zijn ze veiliger, vooral
ook voor den Armeniër (onze Lageroudste) die hen nu tenminste niet meer misbruiken
kan.
Wassili is elf jaar en Petrow dertien en ze zijn al twee jaren in het kamp. Ze komen
uit Woroschilowgrad en hun ouders zijn door de Duitschers gefusileerd. Beiden
liggen samen in een bovenbed, helpen nu en dan een handje wanneer het eten wordt
uitgedeeld en ook bij het wasschen van zwachtels en het snijden van verbandmateriaal.
's Morgens spelen ze vaak krijgertje tusschen de doodkisten en de lijken, die uit
de snijkamer komen en in het straatje voor het lijkenhuis gelegd worden, tot het
crematorium-commando haar dagelijksche lugubere vracht komt afhalen.
Toen ik Wassili vroeg of hij na den oorlog met me mee wilde komen naar
Nederland, haalde hij verachtelijk zijn schouders op en antwoordde alleen maar:
‘Nederland? Nederland? Nein - Sovjet-Union!’ Hij deed alsof Nederland een soort
woestenij was, en is er in zijn kinderlijk gemoed rotsvast van overtuigd, dat het in
zijn vaderland beter is dan overal ter wereld. Ik moest bij Wassili's woorden aan
André Gide denken, die zooiets stellig - ‘van hooger hand bevolen’ en ‘ongemotiveerd
chauvinisme’ zou noemen. Wie echter de kinderlijk-argwanende blikken heeft gezien,
waarmee onze kleine Rus telkens naar sommige Polen kijkt, wanneer hij uit hun
mond den naam Stalin hoort - terstond gereed zijn grooten held te verdedigen, ook
al begrijpt hij niet waarover het gaat - weet, wat zijn vaderland voor hem beteekent.
Hij heeft immers redenen te over om trotsch te zijn op de Sovjet-Unie, die hem
straks meer zal bieden dan eenig ander land ter wereld.
Ga maar terug naar Wororschilowgrad, vriend Wassili, je hebt gelijk.
Als het gaat, kom ik je daar later eens opzoeken.
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7 Augustus
Het gesprek met S. laat me niet los. Hij vroeg me vandaag, kwasiterloops, maar ik
had den indruk, dat hij zich al lang had voorgenomen me dit te zeggen - waarom ik
geen verschil maakte tusschen nationaal-socialisme en fascisme, terwijl dit, volgens
hem, toch wel degelijk bestond. Heb hem zoo uitvoerig mogelijk verklaard, dat we
onze aanvalskracht zouden verzwakken, als we nu gingen diffirentieeren, zooals hij
wilde.
Alle fascisten zijn onze vijanden. In Nederland niet alleen Mussert en van Rappart,
maar ook Arnold Meyer, Colijn, Gerretson enz. enz. En ik blijf, heb ik hem gezegd
- hoewel hij hier niets van weten wil -, Horthy een Hongaarschen Hitler noemen. Ik
begrijp wel, waarom hij het niet met me eens is. Nu de fronten zich zoo duidelijk
afteekenen, begint hij een beetje bang te worden. Als men alleen maar over fascisten
en anti-fascisten spreekt, blijft er voor een compromis geen uitweg meer, en hij zou
zoo graag een achterdeurtje hebben.
Hij staat daarin trouwens niet alleen. Waarom zou er anders de laatste jaren onder
zijn vrienden zooveel belangstelling zijn voor het systeem van Salazar?

8 Augustus
Een nieuw cahier voor m'n aanteekeningen bemachtigd, maar nu ik gelezen heb, wat
op den omslag staat, ben ik bang dat hetgeen ik schrijven zal, nimmer zóó interessant
zijn kan.
Het begint met een lange opsomming ‘Unsere deutschen Kolonien’ - heel uitvoerig
met oppervlakte, het aantal inwoners enz. Voorloopig staat er echter achter ‘unsere
Kolonien’ met heele kleine lettertjes: onder Engelsch beheer, onder Fransch beheer,
onder Belgisch beheer of onder Japansch beheer. Maar moed houden!
En dan de verschillende ‘historische’ gedenkdagen! Ik heb hier veel geleerd, wat
ik niet wist b.v. dat op 15 Januari 1933 de N.S.D.A.P. een groote overwinning
behaalde bij de verkiezingen te.... Lippe, en dat Karel de Groote geboren is op 7
April 742. Ik vermoed, dat men Nazi-historicus moet zijn om dien datum zóó precies
te weten.
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Op 7 Maart 1936 vond iets plaats, dat deze heeren als ‘Wieder-herstellung der
deutschen Wehrhoheit im Rheinland’ betitelen, doch dat ieder weldenkend mensch
‘schending van het verdrag van Versailles door militaire bezetting van den linker
Rijn-oever’ pleegt te noemen.
24 1 1932, deelt de achterkant van mijn cahier mede, werd Herbert Norkus
vermoord. Hoewel ik niet precies weet wie hij was, moet hij wel buitengewoon
beroemd geweest zijn, want mijn kalender deelt verder niets over hem mee. Het
geheele Duitsche volk wordt dus geacht hem te kennen.
Ook Dietrich Eckart en Ernst von Rath worden genoemd zonder nadere toelichting.
Bij andere namen heeft de samensteller echter wèl een commentaar noodig gevonden.
Zoo b.v. bij Friedrich von Schiller, achter wiens naam hij vermeldt: ‘Dichter’ en
achter Beethoven staat.... ‘Componist.’
En zulke lui denken dat ze het duizend jaar vol kunnen houden!

9 Augustus
Vandaag de verpleger voor het eerst geholpen met het invullen der koortstabellen.
Hij vroeg me ook, of ik morgen een paar diagnoses wil schrijven, wanneer hij bezig
is met verbinden. Hij zal ze dan dicteeren. Hopenlijk kan ik nu langer hier blijven
en later Stubenschreiber worden.

Na het appèl
Wassili heeft onder de matras van den Hamburger, die gisteren gestorven is, een
boek gevonden en het me dadelijk gebracht; ‘Am offenen Meer’ van Strindberg. Ik
heb het gelezen en was in het begin eigenlijk erg teleurgesteld. Zooals vaak bij
Strindberg zijn de problemen nog al verouderd.
Ook hier weer dit wantrouwen tegenover alles en iedereen, en de verachting voor
het volk, waar hij zich zoo hoog boven verheven waant. Ook hier weer een overbodig
en nutteloos vertoon van te hooi en te gras vergaarde wetenschappelijke kennis. Maar
- wat moet deze man geleden hebben uit onbeantwoorde liefde.
Ook Strindberg heeft stellig een hel gekend, en ik begin hier in Dachau pas den
vollen omvang van zijn tragisch leven te beseffen.
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10 Augustus
Toen ik vanmorgen door barak 13 kwam - de T.B.C. barak - met een boodschap voor
den Oberpfleger: ‘Zwei Schüler mit Tragbahre zum Bad’ - er was dus wéér een
transport gekomen met zijn dooden en gewonden - riep iemand me.
Ik herkende hem eerst niet, maar toen bleek, dat ik hem - nu al weer jaren geleden
- bij Eekmans ontmoet had. In Brussel, Avenue Plasky. Hij vertelde me, dat Vati in
Mauthausen gestorven was. In '43 al. Het gaf me een schok en gaat niet uit mijn
gedachten....
Zus is ook gearresteerd - vertelde hij - en nu blokoudste in Ravensbrück en zal er
zich dus wel doorslaan, maar van Moeke en de andere kinderen wist hij niets.
Walter - kon ik hem op mijn beurt berichten - had ik vier maanden geleden in
Vught ontmoet. Hij was, ondanks Breendonck, gezond en had een uitstekende moraal
en een ‘goed’ commando.
Vati Eekman en z'n mooi groot huis aan de Avenue Plasky!
Vóór den oorlog: een Staat in den Staat, waarin asylrecht werd verleend aan
iedereen, die om politieke redenen zijn vaderland moest verlaten. Vati Eekman! Want
‘Vati’ noemden we hem, niet alleen zijn zes kinderen en de vijf Spaansche, voor wie
hij een tweede vader was, niet alleen de vele Spaansche kinderen, die in zijn landhuis
in Rixensart een toevlucht hadden gevonden, maar ook de vele politieke emigranten,
die dikwijls maandenlang bij hem woonden.
Hoe vaak werd door ons op de vraag, waar ‘de nieuwe’ zou gehuisvest worden,
niet geantwoord: ‘bij Eekmans’. Het sprak vanzelf en nooit werd de mogelijkheid
geuit, dat het misschien niet gaan zou. Het was inderdaad altijd mogelijk en dat was
het bewonderenswaardigste, hoewel dat toen nooit tot ons doordrong.
Honderden Duitsche vrienden hebben bij hem gewoond, tientallen, die illegaal uit
Duitschland kwamen en daarheen terugkeerden, vonden bij hem in den tusschentijd
een veilig oponthoud. Niet alleen de laatste jaren - vanaf '33 al. Vati achtte dit alles
vanzelfsprekend en wie hem bedanken wilde, kreeg daar-
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voor geen gelegenheid. ‘Doe je plicht, dan is alles in orde,’ was het eenige, wat hij
antwoordde. Hij deed soms ruw, doch alleen om zijn ontroering te verbergen.
Hij had Engelsche zaken relaties en was in z'n zaken en inkomsten van Engeland
afhankelijk, maar hoe fel haatte hij de Engelsche reactie, het Engelsche kapitalisme.

Na het appèl
Nooit vergeet ik de Zondagen, waarop we - vaak met tien of vijftien vrienden - samen
met zijn reeds zoo uitgebreide familie, het avondmaal nuttigden. Om een uur of negen
wenschten de drie kleinsten en de vijf Spaansche meisjes dan Vati en Moeke met
een zoen goedennacht.
Weer zie ik daarbij Eekman's gezicht voor me, voel ik de teere liefde voor den
mensch, die hem altijd, bij alles wat hij deed bezielde, maar ook de wil om alles wat
het geluk van den mensch in den weg stond, te helpen vernietigen. Vati wist, dat het
communisme de jeugd der wereld is, zooals Vaillant-Couturier eens formuleerde en
ook, dat de jeugd het tot stand zal brengen.... Wie daarvoor vocht, was bij hem
welkom, nacht en dag, kon op zijn steun rekenen en was zijn vriend.
Hoevele geëmigreerde Duitsche schrijvers en kunstenaars heb ik niet bij hem
gebracht en hoe gul werden ze steeds bij hem onthaald; Hans Eisler, Ernst Busch,
Rudolf Leonhard, Gustav Regler, Erich Kuttner. Heeft ook Jacques Roumain, de
dichter uit Tahiti, niet maanden bij hem gewoond?
Hij las veel en z'n belangstelling ging vooral uit naar de landen van koloniale
onderdrukking, naar Indonesië, naar Indo-China - Korea - China - Ethiopië. Nog zie
ik de vele Engelsche en Amerikaansche werken, vooral reisbeschrijvingen en
reportages, die zich opstapelden op de plank naast zijn bed. Van de boeken der
Left-Book-club was hij een warm bewonderaar.

11 Augustus
Weer lang in barak 13 met Duitsche vrienden over Vati Eekman gesproken, over
Moeke en de kinderen en over zoovele vrienden, waarvan we niet weten waar ze zijn
en of ze nog leven.
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We herinnerden ons weer de vele uren, die we in de avenue Plasky hebben
doorgebracht, vooral aan Kerstmis 1938, toen we met wel 70 vrienden om zijn disch
zaten: Spaansche republikeinen, Duitsche antifascisten, Belgen en Nederlanders.
Weer klinken me de woorden in de ooren, die hij - als ‘Weihnachtsmann’ verkleed
- toen sprak, woorden van geloof in de overwinning onzer idealen, vol sympathie en
toewijding voor allen die rond z'n tafel zaten.
En toen spraken we ook over Vati's gramofoonplaten; Chineesche en
Thibettaansche, Indische en Turksche en tientallen andere, geen collectie ontstaan
uit een gril of uit snobisme, doch getuigend van zijn diepen drang om steeds nog
meer andere landen te leeren kennen - zijn liefde voor den mensch als het ware tot
alle volkeren uit te breiden....
Vaak denk ik, dat hij somtijds gaarne de eenzaamheid zou hebben gezocht, doch
hij deed het niet, omdat hij het zijn plicht achtte zijn post niet te verlaten. Maar zijn
gedachten en verlangens gingen zeker dikwijls uit naar perioden van alléén zijn heel vroeger - in Indië....
Nog hoor ik hem op een anderen avond gewagen van zijn liefde voor Vlaanderen,
zijn bewondering uiten voor Renë de Clercq en herinner ik me het debat, dat toen
wel moest volgen, want Vati was geen theoreticus, geen politicus, maar een
gevoelsmensch van de daad, die begreep, dat de strijd noodzakelijk was en die dus
aan het ‘Comité de Vigilance’ al zijn krachten gaf. Hij had een vurigen drang om te
helpen en stelde zich zelf en al wat hij had ter beschikking.
Had één van ons méér kunnen doen voor zijn ideaal?

12 Augustus
Ik zal Vati altijd missen. Hem en zijn huis, dat ook voor ons een tehuis was.
In 1933 heb ik het eerst zijn drempel overtreden. Het groote huis met de vele
kamers bleek terstond - een ridderburcht der solidariteit. Zooals nu hier in Dachau
zijn vrienden uit Brussel en nog een paar anderen weten wat ze in hem verloren,
zullen in veel andere kampen en gevangenissen vele andere vrienden
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aan hem denken, wanneer ze horen, dat hij gestorven is. En later - als het pleit
heelemaal gewonnen is - zullen we weten, dat zijn bijdrage groot was....

Na het appèl
Zouden Moeke en de drie kleinsten misschien toch nog in het groote huis wonen, of
zijn ze ook weg gesleept en zitten er nu Duitschers in? Dat deze Moffen dan de felle
haat mogen voelen, die in deze kamers zoovele jaren tegen hen werd gekoesterd!
Dat de muren boven hunne hoofden mogen ineenstorten en hen verpletteren!
Want dit huis is een heilige plek, die niet ontwijd mag worden, en met meer recht
dan aan vele woningen, waar bekende dichters en schilders woonden, dient hier na
den oorlog een gedenksteen te worden geplaatst met den volgenden tekst: ‘Hier
woonde Alex Eekman. Hij was voor honderden anti-fascisten uit vele landen een
steun en toeverlaat.’

13 Augustus
Toen ik vanmiddag tijdens de ‘Mittagsruhe’ aan de tafel zat te schrijven werden twee
‘nieuwen’ binnengeleid. Beide broodmager. De een had aan beide beenen flegmonen,
bijna zoo groot als een theeschoteltje, de ander een oksel-gezwel, dat al heelemaal
veretterd was.
Jurek, onze Poolsche verpleger, vroeg hun naam alvorens hen een bed aan te
wijzen:
‘Naam?’
‘Aronstein, Herr Doctor’.
‘Nationaliteit?’
‘Pool, Herr Doctor.’
‘Jood?’
‘Ja Herr Doctor.’
‘Dan ben je geen Pool, Joden zijn geen Polen!’ snauwde hij hen toe.
Jurek heeft in al deze jaren dus niets geleerd! Geen SS man is anti-semitischer geen van hen meer op de Russen gebeten. Ik begrijp vaak niet waarom ze dit soort
Polen eigenlijk in een concentratiekamp gestopt hebben!
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14 Augustus
In barak 13 ook een Franschman leeren kennen, die me vandaag een beredeneerde
bloemlezing uit het oeuvre van Racine leende. Verheugde me nu dieper in diens werk
te kunnen doordringen. Charles le Goffie, die dit boek samenstelde, is echter stellig
niet de man, die me hiertoe den weg kan wijzen. Toen ik, vol gespannen verwachting,
het hoofdstuk ‘Racine à Port-Royal’ begon te lezen, stuitte ik in de eerste regels reeds
op het volgende: ‘Les vrais défenseurs de la liberté humaine au dix-septième siècle,
comme au temps de la Réforme, ce sont les Jésuites’. Een afkeurend oordeel over
de Solitaires en over de Arnaulds volgt en lijkt me heelemaal onjuist.
Lazus, onze Stubenpfleger en tevens professor aan de universiteit te Straatsburg,
met wien ik het er over had, beweerde ook dadelijk, dat iemand, die zoo over
Port-Royal schrijft - over den geest van Port-Royal, waaruit Racine's kunst geboren
werd diens werk nooit juist kon interpreteeren.
Hij stelde voor ‘Bérénice’ en ‘Brittanicus’ met me door te lezen en ook Suire te
vragen, of hij van de partij wil zijn. 's Middags tusschen twaalf en half twee.
Een beteren inleider dan Lazus zal ik stellig niet vinden. Hij heeft college geloopen
bij Abbé Brémond, die ook een uitvoerig boek over Port-Royal schreef, en is dus
ook voortreffelijk op de hoogte van de geschiedenis en de ideologie der Jansenisten.

15 Augustus na het appèl
Heb opnieuw een deeltje Grillparzer van Rheinhardt geleend en er den heelen middag
tijdens het lange luchtalarm in gelezen. Wat een zuiver oordeel heeft deze man gehad!
Altijd rechtvaardig en zonder aanzien des persoons, zijn blikken op de toekomst
gericht en zonder bijbedoelingen, beheerscht en ter zake, steeds baseerend op een
grondige kennis, oorspronkelijk en historisch-critisch en tot de kern doordringend.
En wat een geniale formuleeringen!
Wanneer ik bij mezelf naga, waarom ik hem zoo waardeer, kom ik tot de conclusie,
dat hij eigenlijk alle eigenschappen bezit om vooral door ons Nederlanders bewonderd
te worden. Natuurlijk
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is hij een door en door Oostenrijker, maar hij heeft ook talrijke der allerbeste
Nederlandsche hoedanigheden. Hij staat ons eigenlijk zelfs veel nader dan Goethe,
hoewel hij bij ons veel minder bekend is - eigenlijk tamelijk onbekend. Wat ik
‘Nederlandsch’ in zijn schrijversschap vind, komt niet zoo zeer tot uiting in zijn
drama's, doch hoofdzakelijk in zijn critisch proza en z'n dagboek-notities.
In hetgeen ik vandaag van hem las, trof me bijvoorbeeld een verslag van zijn
bezoek aan het graf van ‘Frederik de Groote’.
‘Des andern Tages machten wir uns auf den Weg und zwar über Postdam und
Sanssouci, das ich mir eigens für diese Gelegenheid aufgespart hatte. Wir verfolgten
dort alle Erinnerungen an Friedrich den Grossen, der mir immer widerlich war, ohne
deshalb weniger grosz zu zein.’12)
Hoe weldadig doet zijn reactie aan, vergeleken bij wat we hierover van Duitschen
kant eeuwen-lang moesten slikken. Ook hier weer eigenschappen die de beste
Nederlandsche dichters en schrijvers sieren: onkreukbare eerlijkheid, bescheidenheid
doch tevens onafhankelijkheid, steeds ter zake en de kern niet ontwijkend. Potgieter,
Bakhuizen of Geel hadden dat ook zoo kunnen schrijven! Voortreffelijk ook de
volgende korte opmerkingen:
‘Schiller geht nach oben, Goethe kommt von oben.’13)
Vele Duitsche literatuur-professoren hebben heele boeken geschreven over deze
materie, zonder het wezenlijke verschil zoo duidelijk te maken!
En deze drie definities over poëzie:
‘Was die Lebendigkeit der Natur erreicht, und doch durch die begleitende Ideen
sich über die Natur hinaus erhebt, das und auch nur das ist Poesie.’14)
‘Poesie ist die Verkörperung des Geistes, die Vergeistigung des Körpers, die
Empfindung des Verstandes und das Denken des Gefühls’.15)
‘Die Poesie ist die Aufhebung der Beschränkungen des Lebens’16)
Ik wil deze definities ook nog voor Eddie overschrijven. Hij kan ze dan later in
‘Criterium’ opnemen, al zullen ze daar misschien wat vreemd opkijken van den naam
Grillparzer.
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16 Augustus
Den heelen morgen al dragen de verplegers lijken voorbij m'n raam, op draagbaren
met een wit laken er over heen - slachtoffers van het laatste transport. Meestal steken
de voeten er onder uit en bengelt er een kartonnetje aan met hun nummer en den
datum van geboorte.
Terwijl ik hier zit te schrijven dragen ze steeds nieuwe lijken voorbij, met witte
lakens er overheen.
Me voorgenomen later thuis nooit meer witte lakens te gebruiken. Ik ga geruite
lakens koopen, zooals in Groningen en Drente de boeren gebruiken. Nee, nooit meer
witte lakens!

's Avonds
Rheinhardt heeft gelijk: Grillparzer is een genie!
Deze Oostenrijker zag bovendien, in zijn tijd, de fouten der Duitschers beter en
scherper dan iemand anders.
‘Was den Deutschen vor allem fehlt, ist der Kunstsinn. Dieser besteht darin, den
Gedanken im Bilde zu genieszen. Die Deutschen gehen aber auf den Gedanken los,
ohne sich um das Bild zu bekümmern. Diese Geistesverfassung gehört der
Wissenschaft an, zerstört aber die Kunst.’17)
Ook zijn oordeel over de ballingschap van Madame de Staël zou bijna van een Nederlander kunnen zijn, zoo nuchter en toch de kern-rakend is ze; ‘Worin bestand
denn das Unglück ihrer Verbannung? Dass sie nicht mehr in den Zirkeln von Paris
glänzen konnte, an denen sie so läppisch hing? Ihre Klagen sind ein Verbrechen an
allen, die damals wirklich Ursache zu klagen hatten.’18)
Het doet hier in K.Z. weldadig aan zulke woorden te lezen, waardoor de beroemde
ballingschap van Madame de Staël, die inderdaad geen tragedie was, tot hare ware
proporties wordt teruggebracht.

17 Augustus
Grillparzer zou me waarachtig nog tot ontrouw aan Goethe kunnen verleiden!
Vooral z'n oordeel over ‘die Wahlverwandtschaften’, noopt
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me tot nadenken. Ik kan de juistheid er van niet ontkennen, ondanks mijn geweldige
bewondering voor dit boek. Jammer dat ik er nu niet met Telders over kan spreken,
maar ik zal hem later Grillparzer's meening laten lezen:
‘Was in diesen Wahlverwandtschaften am meisten stört, ist gleich von vornherein
die widerliche Wichtigkeit, die den Parkanlagen, kleinlichen Baulichkeiten und
dergleichen Zeug, fast parallel mit der Haupthandlung gegeben wird. Es ist, als ob
man ein Stück aus Goethe's Leben läse, der auch seine unvergleichlichen Gaben
dadurch zum Teil paralysiert hat, dasz er fast gleichen Anteil an derlei Zeitvertreib,
wie an den wichtigsten Angelegenheiten seines eigentlichen Berufes nahm. Es soll
aber eine Abstufung des Interesses geben, und was man an Nebensachen
verschwendet, wird immer der Hauptsache entzogen.’19)

18 Augustus
Ik geloof, dat men nergens ter wereld met zoo stellige zekerheid weet wat de
‘Hauptsache’ is, dat waar het eigenlijk op aankomt in het leven, dan in een
concentratiekamp, en heb me dan ook stellig voorgenomen later het hoofdzakelijke
steeds met alle kracht te verdedigen tegen allerlei nietige en schadelijke
bijkomstigheden en hoop, dat me dit in de practijk zal lukken.
Ook dat zal een strijd zijn, waarschijnlijk een der belangrijkste die gestreden moet
worden.

19 Augustus
Ik kan niet voldoende onder woorden brengen hoeveel Grillparzer me geeft in deze
benarde maanden.
Ook weer met deze overdenking:
‘Mir ist es Bedürfnis, mich immer mit einem Lerngegenstande zu beschäftigen.
Durch diesen Kunstgriff geniesse sich im Mannesalter fortwährend den
Nachgeschmack der Kinderzeit und es soll mich hoffentlich jung erhalten noch zwei
Stunden vor meinem Tode.’20)
Die behoefte steeds opnieuw te leeren en te studeeren heb ik
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nooit dringender gevoeld dan hier, en ik maak gretig van elk vrij oogenblik gebruik
om te studeeren. En ook ik voel me daardoor jonger dan ooit - ondanks al deze
ellende.

20 Augustus
Met den ‘Oberpfleger’ gesproken of er geen mogelijkheid is om ‘personeel’ te worden.
Hij wil me graag helpen maar is van meening, dat de Revier-capo die me tenslotte
moet ‘benoemen’, een vriend van de Polen is, en van Hollanders niets moet hebben.
Ik ben bovendien een ‘Intellektueller’ en daar heeft hij een hekel aan....
We spraken af, dat ik voorloopig hier nog kan blijven en door zou gaan met het
schrijven der ziektegeschiedenissen. Hij zou met Heini praten - de Oberpfleger van
barak I, die veel invloed heeft.

21 Augustus
Kuno van den ‘Arbeitseinsatz’, die nog steeds ziek is - hij zit al elf jaar gevangen en
was vroeger voorzitter van den Landtag in Brunswijk - stelde me gisteren aan een
vriend van hem voor, eveneens een sociaal-democraat, die hier ook al sinds '33 is.
Karl komt uit Langenbilau in Silezië, waar honderd jaren geleden de
Wevers-opstanden plaats vonden en is hier nu capo van de schoenmakerij. Hij heeft
het dus vrij goed, maar toen ik wat langer met hem sprak, kon ik merken, dat het
geen contacthebben met de buitenwereld hem al een flinken knak had gegeven.
Ik vertelde hem, dat ik de weversdorpen toevallig kende en jaren geleden in
Peterswaldau, Steinkunzendorf en Kaschbach was geweest. Hij verheugde er zich
zoo over, weer eens met iemand over zijne ‘Heimat’ te kunnen praten, dat hij me
niet alleen dadelijk nieuwe zolen beloofde, doch ook zijn kostbaarste bezit wil laten
zien. Ik begreep niet goed, wat hij bedoelde, maar Kuno knipoogde tegen me, alsof
hij zeggen wilde, dat het wel de moeite waard was....
Daarna hadden we het over de sociale ellende in het Reuzen-
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gebergte en Karl vertelde, dat hij vroeger van plan was geweest om een geschiedenis
van de Wevers-opstanden te schrijven. Hij had al veel materiaal verzameld uit oude
archieven en kranten, maar toen was Hitler gekomen, hij zelf gearresteerd en waren
al zijn papieren bij de huiszoeking meegenomen.
‘De Wevers-opstanden en Gerhart Haupmann zijn Karl's stokpaardje’, onderbrak
Kuno hem, en het was duidelijk, dat hij dit met een bepaalde bedoeling zei.
‘Hauptmann’ viel Karl dan ook dadelijk uit - ‘Hauptmann is een verrader. Hij
heeft zich zelf, zijn werk - en ons verraden!’ En hij schold wel tien minuten aan een
stuk op den grooten schrijver, die in zijn streek geboren werd, het beroemde drama
‘de Wevers’ schreef, waarvan de handeling daar speelt, jarenlang door de arbeiders,
vooral in Silizië vereerd werd en toen - als een der eersten - naar de Nazi's was
overgeloopen. Uit ieder woord van hem bleek zijn groote teleurstelling over dezen
‘verrader’, zooals hij hem steeds noemde, maar ook dat hij hem vele jaren meer
vereerd moest hebben dan één ander schrijver. Ik wilde hem kalmeeren, maar hij
beet me toe:
‘Weet U welke soldaten honderd jaar geleden door de reactie op de Wevers
afgestuurd werden om hun opstand te onderdrukken en in bloed te smoren?’
Ik wist het niet, en het leek me ook wat veel gevraagd.
‘De koningsgrenadiers uit Breslau!’
‘Zoo zoo.’
‘En weet U dat Gerhart Hauptmann in 1933 benoemd is tot “Truppführer” der
S.A. Standarte Breslau?’
Ook dat wist ik niet....
‘Die S.A.-Standarte Breslau,’ ging de capo verder en zijn toon werd bijna plechtig
- ‘ist die Standarte, die im Plan der deutschen Reserve-Armee die Königsgrenadiere
weiterführt.’ (In nuchter Nederlandsch wil dat waarschijnlijk zeggen, dat deze S.A.
afdeeling onder Hitler de plaats van de Koningsgrenadiers inneemt).
‘Truppführer bij de Koningsgrenadiers! Is dat geen schande? Zóó zijn verleden te
verloochenen! Erger kon het niet!
Maar als ik hier ooit uitkom, vraag ik rekenschap van hem - wij
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allemaal uit het Eulengebirge - en dan is hij nog niet gelukkig.’ Hij praatte nog wel
een half uur door over Gerhart Hauptmann en ik bemerkte, dat de afkeer tegen het
gedrag van dezen schrijver - ‘zijn’ schrijver - tijdens al deze jaren van gevangenschap
een centrale plaats in zijn leven en denken had ingenomen, hem zelfs geholpen had
zijn ellende gemakkelijker te dragen.
Voor hij ging vroeg hij me nog, om na het appèl in het gebouwtje van de desinfectie
te komen - achter het bordeel.

22 Augustus
Ik was gisteravond zoo laat terug dat ik geen tijd meer had om m'n dagboek bij te
houden. Het is nu ‘Bettruhe’ en ik wil probeeren alles zoo nauwkeurig mogelijk te
noteeren. Het lijkt me de moeite waard.
Toen ik de desinfectie binnenkwam, stond Karl al op me te wachten. Hij haalde
dadelijk een leeren portefeuille te voorschijn, die hij zelf in de schoenmakerij
vervaardigd had, (zooals hij mij trotsch vertelde) en overhandigde me toen 'n vergeelde
enveloppe. ‘Hier is een document,’ zei hij bijna plechtig, ‘dat waarschijnlijk niemand
anders meer bezit. Ik kreeg het van mijn vriend Max Baginski, die met Hauptmann
bevriend was, en hem vergezelde op een reis door de wevers-dorpen. Hautpmann is
toen in zijn geboorteplaats in Langenbilau geweest en ik heb hem ook gezien en
toegejubeld. Nu zou ik hem wel kunnen....’
Ik had de enveloppe intusschen geopend en een courantenknipsel gevonden: een
artikel uit ‘der Proletarier aus dem Eulengebirge’ van 15 Nov. 1930 (Nr. 268).
‘Een brief van G.H.’ vertelde Karl. ‘Ik heb hem al die jaren kunnen bewaren en
je begrijpt, wat dat een moeite kostte! Toen ik hier kwam hebben ze het me natuurlijk
afgenomen, samen met de foto's van mijn vrouw en kinderen, maar ik kon het later
gelukkig uit de “Effektenkammer” terug laten “organiseeren”. Als je wilt kan je er
een afschrift van maken, hier is potlood en papier. Kuno heeft me verteld, wie je
bent en dat ik je vertrouwen kan.’
Ik zag, dat hij heel opgewonden was, en dit een belangrijk oogenblik in zijn leven
beteekende.
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‘Vertel later je vrienden’, ging hij voort, ‘dat onze Hauptmann - die van dezen brief
aan de Wevers, de ECHTE was - niet die waar Goebbels nu propaganda mee maakt.
Zeg ze dat vooral, wanneer ze op hem gaan schelden. Ik weet, wat je zeggen wilt
- ik scheld ook op hem - maar omdat ik hem zoo bewonderd heb en - nog bewonder.
Dat is een groot verschil. Schelden mogen ze op hem - wegens zijn vriendschap met
de Nazi's, maar toch moeten ze zijn boeken lezen en zijn stukken gaan zien.’
‘Ik zal het hen zeggen, Karl, ik beloof het je! Zoodra ik vrij ben.’ Hij gaf me een
hand, en ik bemerkte dat ze beefde.
‘Doe dat - help me - en ik zal je hier helpen met al wat je wilt - schoenen, zolen,
riemen, maar we moeten de wereld laten weten dat uit dien brief de “echte” Gerhart
Hauptmann spreekt. Zeg je vrienden, dat ze dat andere - zijn walgelijk verraad - zoo
gauw mogelijk moeten vergeten. En zeg hen ook, dat hij toen over de tachtig was....’
Maar ik luisterde niet meer en schreef het document af - den brief van Gerhart
Hauptmann.
Hier is de Hollandsche vertaling:
‘De “Proletarier uit het Eulengebergte” vraagt me om een bijdrage.
Na de bijdrage, die ik veertig jaren geleden gaf*), is er niet veel meer te zeggen.
Mijn studiereis naar de verschillende weversdorpen is herhaaldelijk beschreven. Ze
staat me nog duidelijk voor oogen, doch zou me niets nieuws geleerd hebben, indien
ik niet zelf weversbloed had meegebracht. Naar ik thans vernomen heb, woonden
mijn voorouders sinds 1700 als kleine huis-wevers in Hirschdorf bij Warmbrunn.
Dit merkwaardig feit, waarvan ik onkundig was, toen ik “Die Weber” schreef,
was waarschijnlijk de eigenlijke aanleiding tot het werk. Bovendien liep ik als kind
jarenlang de hutten der wevers van Nieder-Salzbrunn in en uit, zonder me van de
andere dorpskinderen te onderscheiden. Zoo kwam het, dat ik me met heel m'n hart
in de kamers en zielen der weversfamilies thuis kon voelen. Groet de wevers van het
Uilengebergte van me,

*) Hauptmann doelt hier op zijn drama ‘Die Weber’ dat ± 1890 geschreven werd.
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en zeg hen, dat ik hoop, na lange, lange jaren hen spoedig weer eens te komen
bezoeken.’
Juist toen ik klaar was met afschrijven ging het fluitje en moesten we ons beiden
haasten om nog op tijd binnen te komen.

23 Augustus
Gisteravond in bed nog lang nagedacht over m'n ontmoeting met Karl, over den brief
en z'n haat en liefde voor Gerart Hauptmann. Deze dichter heeft den Nazi's iets heel
kostbaars gegeven: zijn naam. Daarop zal dus een smet blijven kleven.
Maar het machtige oeuvre, dat hij ons schonk, moeten we als een kostbaar bezit
behoeden - daarover ben ik het volmaakt eens met Karl - en het als het, noodig blijkt,
zelfs verdedigen tegen iedereen, die het uit bekrompen chauvinisme wil aanvallen
of kleineeren.
Vertelde Adi overigens niet, dat de Russen verleden jaar, toen de Duitsche legers
vlak bij Moscou stonden, in de Stanislawsky-schouwburg Hauptmann's drama ‘Vor
Sonnenaufgang’ opvoerden?

24 Augustus
De Nederlandsche regeering, die destijds onze Spanje-strijders van hun burgerrechten
beroofde, heeft eer van haar werk!
Hun maatregel blijkt hier zelfs nog van kracht te zijn, want zonder het ingrijpen
van Dr D. had P. gisteren geen Roode-kruis paket gekregen. Hij was geen Nederlander
- beweerde de blokschrijver - volgens zijn Häftlingspapieren was hij immers
statenloos....
Zoo ver gaat deze wet dus - tot in Dachau.
Eerst heeft de Gestapo - dank zij de aanwijzingen, haar door het ontnemen van
het staatsburgerschap gegeven, - tientallen Spanje-strijders kunnen arresteeren, en
nu zouden ze nog vlugger moeten verhongeren, dan we hier toch al doen.
Als we na den oorlog de heeren uit den Haag echter aanklagen en beweren, dat ze
op die manier de Nazi's hebben geholpen, is dat natuurlijk niet waar, en hebben ze
zich bij hun handeling slechts gehouden aan paragraaf God-weet-hoeveel; gaan ze
vol-
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komen vrij uit, omdat ze dien tijd, volgens wet nummer zooveel enz. enz.
Intusschen zijn dan hier en in andere kampen weer tientallen der beste Nederlanders
tengevolge van dezen funesten maatregel gestorven, al was ze misschien - laten we
dat aannemen - door sommige dezer heeren niet zóó bedoeld. Maar heel rouwig
zullen ze er toch ook niet om zijn....

25 Augustus
Met Lazus en Suire een paar stukken van Racine gelezen. Tot nu toe voelde ik voor
hem alleen maar een op school ingeprente, eenigszins vagen eerbied. Nu begin ik
hem langzamerhand te bewonderen, zonder dat ik me hiertoe behoef te forceeren.
Ik weet nu ook, dat het een fout was zoo maar Racine te willen gaan lezen, zonder
bewust te beseffen, dat ik een andere wereld betreed, met eigen grenzen, eigen wetten
en eigen schoonheid. Het was een fout de kunst van Racine losgerukt uit het historisch
en nationaal verband te willen zien; daardoor heb ik vroeger in Racine's figuren uit
de bijbelsche en antieke geschiedenis niet de diep menschelijke trekken van alle
tijden zoo kunnen herkennen en navoelen, als ik nu doe.

26 Augustus
Ben gisteren avond naar Stube I van Block I ‘verlegd’, waar Heini Stöhr ‘Oberpfleger’
is. Hij kent me al door Adi, z'n besten vriend waarmee hij voor hij hier kwam, vijf
jaren in het tuchthuis Straubing heeft gezeten.
Heini is een Beier en komt uit Neurenberg; geen communist, zooals Adi, maar
een sociaal-democraat en meer gevoelsmensch dan een politicus. Hij beloofde me
te laten liggen tot mijn absces genezen is, en wil dan zien wat hij voor me doen kan.
Hij wees me dadelijk een plek, waar ik mijn papieren op kon bergen. (Ook dat had
Adi hem verteld).
Heini is nu zes jaren in het Revier en heeft in dien tijd honderden menschen het
leven gered. Pastoor B. die hem van vroeger goed kent, vertelde me, dat hij dokter
had willen worden, doch toen was er geen geld geweest om te studeeren en moest
hij in een
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fabriek gaan werken. Hij heeft in de zes jaar hier zoo'n grondige medische kennis
vergaard, dat de dokters er altijd weer verbaasd over zijn. In de hoek boven zijn bed
staan een aantal wetenschappelijke medische werken, waar hij vaak in studeert en
die hij zorgvuldig behoedt. Hij heeft zich zelf ook wat Latijn geleerd, zoodat hij nu
in staat is de ziektegeschiedenissen van zijn patiënten in het Latijn te schrijven.
‘Als de ziektepapieren maar in orde zijn,’ zei hij me vandaag, ‘en héél uitvoerig
ingevuld, dan laat de SS ons met rust en bekommeren ze zich verder niet over de
patiënten. Ze meenen daarmee voor later gedekt te zijn, en de rest kan hen immers
niets schelen. In onze barak komen ze bijna nooit controleeren, want ik schrijf
uitvoerige romans met vele details in m'n ‘ziekenrapporten’. Dat geeft wel wat meer
werk, maar op die manier kan ik hier heel wat voor de menschen doen, veel meer
dan ‘officieel’ gedaan mag worden.
Hij vroeg me ook of ik hem helpen wilde met zijn administratie en ik heb natuurlijk
dadelijk ja gezegd.

27 Augustus
Heini's bed staat in de hoek van de zaal, waar ook de tafel staat, waaraan hij zijn
ziektegeschiedenissen schrijft en zijn lijsten invult. Er is om zijn bed echter geen
kamerscherm, zooals om de bedden van bijna alle andere Oberpflegers. Dat is geen
kwestie van meubileering, maar van wereldbeschouwing. Heini heeft immers niets
te verbergen.
Alle patiënten mogen steeds zien wat hij doet en ook wat hij eet. Hij ‘organiseert’
niets extra's uit de Revierkeuken, bezit evenmin een voorraad levensmiddelen - zooals
de meeste andere Oberpflegers - afkomstig uit de geplunderde paketten van de zieken.
Het eenige wat Heini tracht te organiseeren, en waarvoor hij zelfs nog de inhoud van
het pakje opoffert, dat zijn vrouw hem nu en dan stuurt, zijn medicamenten voor z'n
zieken. ‘Officieel’ hebben we hier sinds maanden immers geen medicamenten meer,
zelfs geen vitamines of iets tegen de diarrhee, die hier dadelijk levensgevaarlijk is
als ze niet gestopt kan worden. Heini heeft in den loop der jaren reeds zoovele
menschenlevens

Nico Rost, Goethe in Dachau. Literatuur en werkelijkheid

68
gered, dat hij hier vele vrienden heeft: Poolsche geestelijken uit blok 26, die stellig
gestorven waren aan de zoogenaamde wetenschappelijke proeven, die de SS op hen
nam, als Heini hen in het geheim geen tegen-injecties had gegeven. Vele andere die
hij van een zware ziekte redde, en niet het doodende spuitje toediende, hoewel de
SS het bevolen had. Daarom brengen Tschechen, Joego-Slaven, Polen en anderen
ook vele geestelijken uit blok 26, Heini de medicamenten, die ze in hun al te
schaarsche paketten ontvangen. Ze weten immers dat ze voor zijn patiënten zijn, hij
er niet mee sjachert, doch ze geeft aan wie ze het noodigst hebben.
Enkele Duitsche Häftlinge, die dagelijks in München of in de stad Dachau gaan
werken, brengen hem eveneens geneesmiddelen mee, die ze daar van de
burgerbevolking ontvangen in ruil tegen iets anders; vaak ook gratis, omdat velen
in Dachau wel vermoeden, hoe we hier leven; al weten ze er dan ook het ware
misschien niet van.
Terwijl ik deze regels zit te schrijven, ligt de oude rechter uit Praag in zijn bed
tegenover me te slapen. Hij is vorige week vier en zeventig geworden, zit drie jaar
gevangen en zou stellig reeds lang gestorven zijn, als Heini hem hier niet als ‘patiënt’
verstopt had, hoewel hij eigenlijk niet ziek is, alleen maar oud. Hij is nu heel tevreden,
leest veel, meestal werken van Ranke of Mommsen, en zorgt dat de goudvisschen
te eten en versch water krijgen. Hij ontvangt nu en dan een pakje, maakt dan een
inventaris op en noteert in een cahier hoeveel koekjes en pralines in de doos onder
zijn bed zijn. Wanneer hij er een nuttigt - hetgeen heel zelden voorkomt want hij is
er uiterst zuinig mee - brengt hij in zijn boekhouding de noodige veranderingen aan.

28 Augustus
Vandaag en gisteren in Benvenuto Cellini's auto-biografie gebladerd. Ik heb eigenlijk
nooit veel afbeeldingen van zijn werk gezien - het meeste bleef, geloof ik torso, maar
in zijn levensbeschrijving zal hij ook mij altijd boeien, zooals hij dit reeds vele
generaties deed.
Hoewel in de veertiende eeuw geschreven, is dit boek voor mij
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de eerste auto-biografie van den modernen Mensch. Ik ben er weliswaar zeker van,
dat hij vaak schromelijk overdrijft, maar hij is z'n heele leven door een kerel uit één
stuk geweest. Ik zal altijd een groote voorliefde en bewondering voor hem behouden,
omdat hij z'n leven zoo intensief en waarachtig leefde.

Na het appèl
De verhouding tusschen Oberpfleger en dokter is in onze barak gelukkig heel anders
dan in de meeste andere barakken van het Revier. In het begin toen ik nog in blok 7
lag, dacht ik vaak dat ik me vergist had, zoo absurd leek het me, dat de dokters hier
steeds ondergeschikt aan de verplegers waren en - volgens de kampvoorschriften geen andere rol mogen spelen dan die van helper van den verpleger. Voor hen vooral voor de Polen - is de dokter dan ook vaak een vijand, dien ze haten, omdat
hij het beter weet dan zij, hun fouten ziet.... al mag hij er ook niets van zeggen.
Heini denkt er natuurlijk heel anders over. Hij wil immers helpen en genezen voor
zoover dat hier mogelijk is en niet - zooals vele zijner collega's - alleen voor zich
zelf zorgen, of de SS helpen om zooveel mogelijk patiënten te laten sterven, zooals
b.v. Becker, de Poolsche Oberpfleger van 15, doet....

29 Augustus
Ik bracht Rheinhardt vanmiddag een oude ‘Völkischer Beobachter’ met een
advertentie van een nieuwe uitgave van het volledige werk van zijn landsman Peter
Rosegger (bij Staackmann in Leipzig).
‘Volledig’ zei hij met een bitter lachje ‘kan die uitgave nooit zijn. Dat is om te
beginnen al een leugen, want zijn beroemde “Offener Brief gegen den
Antisemitismus” zullen ze toch zeker niet herdrukt hebben. En een hoofdstuk in een
van zijn belangrijkste romans - ik ben tot mijn schande vergeten in welk - heet “Der
Fremde aus dem Preussenland”. Het is trouwens mogelijk dat ze dat hebben laten
staan, want ze zijn gelukkig vaak erg dom ook.’
Daarna spraken we over Anzengruber, dien Goebbels ook tot
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een ‘Ostmärker’ wilde maken. Al deze literaire annexatie pogingen helpen hem
trouwens niets. Het is allemaal te doorzichtig voor wie dit gebied ook maar eenigszins
beheerscht.
Rheinhardt noemde Anzengruber's ‘Steinklopferhannes’ een represantant van het
Oostenrijksche humanisme, en herinnerde aan ‘der Meineidsbauer’ waarin uitlatingen
staan tegen het antisemitisme, die ze in hun zak kunnen steken.
‘Ja’ zei R. ‘de heeren mosten ook maar eens nalezen wat mijn landslieden over
de revolutie van 1848 geschreven hebben. Rosegger b.v. heeft 1848 “das Jahr des
Heils” genoemd, Anzengruber huldigde het als het jaar der boerenbevrijding;
Anastasias Grün bezong dien tijd in zijn hartstochtelijke liederen.... om van Nestroy
niet te spreken.
Tegenover Nestroy staan ze trouwens ook machteloos - tegen zijn satire en spot
kunnen zij niets beginnen.

Na het appèl
M. moet morgen terug naar zijn blok; hij heeft hier nu bijna vier maanden gelegen,
stellig twee maanden langer dan Heini officieel verantwoorden kan, maar hij had
medelijden omdat M. reeds over de zestig is....
Ondanks de herhaalde bevelen van de SS, dat de gevangenen slechts zoo kort
mogelijk in het Revier mogen blijven. Maar onze Oberpfleger is - hetgeen bij hem
vanzelf spreekt - solidair met z'n zieken, en maakt, om ze zoo lang mogelijk te laten
liggen, hun kwalen in zijn rapporten voor de “Schreibstube” nog erger dan ze reeds
zijn, knoeit vaak met de koortslijsten en fabriceert - wanneer ze van één ziekte genezen
zijn, er dikwijls nog een andere bij. Hij zet daardoor elken dag opnieuw zijn leven
op het spel, maar daar spreekt hij verder niet over. Hij is immers socialist en vecht
voor de verwezenlijking zijner idealen waar hij kan. Hij heeft dat zijn heele leven
gedaan, eerst in de jeugdbeweging, later in het tuchthuis en nu hier in het Revier.
M. ziet wel, wat Heini voor hem en z'n andere patiënten doet, maar hij voelt de
diepere drijfveer van dit alles niet, kan ze waarschijnlijk ook niet voelen, omdat hem
de eigenlijke beteekenis van het woord “solidariteit” ten eenenmale vreemd is. Hij
is
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Heini dankbaar dat hij hier acht weken langer heeft kunnen liggen en zou hem dat
ook willen toonen. Ik zal m'n vrouw zeggen: vertrouwde hij mij toe, dat ze als we
weer thuis zijn, Heini elk jaar met Kerstmis uit den Haag een Edammer kaasje sturen
moet.
Lijkt je dat ook geen aardig idee?’
Ik heb maar bevestigend geknikt, en niet gevraagd - hoewel het me op de tong lag
- of hij van plan is hem een 40 of een 20 plus te sturen....

30 Augustus
Toen ik een uur geleden door Rheinhardt's Stube kwam op zoek naar den
hoofdverpleger, gaf hij me een papiertje uit zijn notitieboek, waarop hij een uitspraak
van Anzengruber uit zijn geheugen voor me had opgeteekend:
‘Und doch, diese Menschheit, dieses zur Stunde noch bettel-arme Rind, für sie
streiten bis zur Stunde die edelsten Geister und es ist doch eine schöne Idee, in dem
streitbaren Regiment zu stehen, dessen Tochter sie ist, und getroffen im Streit, das
verscheidende Haupt in ihren Schosz zu legen und zu sagen: Behalte du mein
Angedenken.’21)
Ik kende deze woorden niet - evenmin trouwens als de meeste boeken van
Anzengruber - want ik heb eigenlijk altijd gedacht, dat hij alleen maar een
Oostenrijksche ‘Heimat-Dichter’ was.
Hoewel ik soms meen de Duitsche literatuur vrij behoorlijk te kennen, blijkt deze
kennis dus nog onvoldoende en hadden de Nazi's me er - in dit geval - bijna in laten
loopen en doen denken, dat Anzengruber inderdaad tot de ‘Blut und Boden’ literatuur
behoorde.
Onze kennis van de Duitsche literatuur kan dus nooit grondig genoeg zijn, als we
willen beoordeelen, waar de leugens hunner interpretaties beginnen en eindigen.

31 Augustus
Tijdens de ‘Mittagsruhe’ begon Heini een heel lang gesprek over de
Arbeiders-Hoogeschool in Neurenberg, die hij jarenlang bezocht heeft. Hij heeft er
cursussen gevolgd van Sombart en
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Oppenheimer over de ontwikkeling van het kapitalisme, van Müller-Lyer over
cultureele normen en een reeks voordrachten over de leer van Josef Dietzgen, en hij
blijkt ook het boek van Henriette Roland Holst over Rousseau te kennen.
Het is een tragedie die velen van ons niet beseffen, dat deze tienduizende duitsche
sociaal-democraten, - want Heini is werkelijk niet de eenige -, ondanks het feit dat
ze van zulke goede voornemens bezield waren, haast niets gedaan hebben om de
nazi's den pas af te snijden, en dit ondanks het feit dat ze veel ontwikkelder en
belezener waren dan de meeste arbeiders in andere landen van Europa. Ze wisten
zooveel en konden er in de practijk - in de revolutionnaire practijk - niets mee
beginnen....
Ik ben vaak geneigd, aan te nemen, dat de Duitschers - ook de Duitsche arbeiders
dus - elke politieke intuïtie missen, elke politieke ‘feeling’.
Voor het ontbreken hiervan bestaan natuurlijk ook allerlei economische factoren:
de gestage maatschappelijke verarming, waardoor hun krachten steeds enkel en alleen
door het dichtstbij liggende: door den dagelijkschen tred, de zorg voor eten en huur
geabsorbeerd werden.
Ook het gevoel voor discipline, dat hen vanaf hun prilste jeugd steeds opnieuw
wordt ingeprent, hun - als het ware tot een tweede natuur geworden - behoefte om
te gehoorzamen, hun diep geloof aan de ‘Obrigkeit’, eigenschappen die een
Nederlander zoo moeilijk kan en wil begrijpen en nog minder accepteeren.
Onwillekeurig schiet me de anecdote van Karl Radek over dien
sociaal-democratischen functionaris te binnen, die in de Novemberdagen van 1918,
toen de Berlijnsche arbeiders het gebouw van den Rijksdag wilden bestormen, op
een lantaarnpaal klom en riep: ‘Oppassen kameraden, niet over de grasperken loopen!’

Eindnoten:
10) ‘In benarde tijden zal de denkende Oostenrijker steeds weer op Grillparzen terug grijpen.’
11) Dat de Duitschers aan deze wiegende droomen, aan dit beeld en begriploos opvattingsvermogen
zooveel waarde hechten, is juist het ongeluk van deze natie. Daarom werpen ze zich zoo graag
elke dwaling in de armen, wanneer ze ook maar een greintje halt schijnt te bieden, om er hun
verward werk aan vast te kunnen knoopen. Daarom ook verandert deze hele natie elke tien jaar
plotseling hare geestelijke geloofsbelijdenis, en de afgoden van gisteren waren heden rond als
schaduwen van gestorvenen. Onmanlijk! Verachtelijk! Ze gelooven, dat dit een eigenaardigheid
van hun natie was, doch andere volkeren kennen dezen toestand ook, alleen worden bij hen de
knapen ten slotte tot mannen.’
12) ‘Den volgenden dag togen we op weg, over Potsdam en Sanssouçi, dat ik voor deze gelegenheid
gereserveerd had. We gingen daar alle herinneringen na aan Frederik de Groote, die me steeds
antipathiek was, zonder daarom minder groot te zijn.’
13) ‘Schiller gaat naar boven - Goethe komt van boven.’
14) ‘Wat de levendigheid der Natuur evenaart en zich door de begeleidende ideeën toch boven de
Natuur verheft, dat en dat alleen is poëzie.’
15) ‘Poëzie is de belichaming van den geest, de vergeestelijking van het lichaam, het gevoel van
het verstand en het denken van het gevoel.’
16) ‘Poëzie is de opheffing van de beperkingen des levens.’
17) ‘Hetgeen den Duitschers het meest ontbreekt is gevoel voor kunst. Dit bestaat vooral in het
genieten van de gedachte in het Beeld. De Duitschers stormen echter op de gedachte af, zonder
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zich om het Beeld te bekommeren. Deze geestesgesteldheid moge wetenschappelijk zijn, doch
vernietigt de kunst.’
‘Waaruit bestond eigenlijk het ongeluk van haar ballingschap? Uit het feit, dat ze niet meer in
de salons van Parijs kon schitteren, waar ze zoo dwaas op gesteld was? Haar klachten zijn een
misdaad tegenover allen, die destijds werkelijk reden tot klagen hadden.’
Hetgeen in de ‘Wahlverwandtschaften’ het meest hindert, is het - antipathieke - belang, dat
dadelijk, vanaf het begin, aan de beschrijving van parkaanleg, kleine verbouwingen en dergelijke
zaken werd besteed. Het is alsof men een stuk uit Goethe's leven leest, die z'n onvergelijkelijke
gaven immers eveneens gedeeltelijk paralyseerde, door bijna evenveel aandeel aan zulk
tijdverdrijf te nemen, als aan de belangrijkste aangelegenheden van zijn eigenlijke beroep. Er
moet echter een rang-code ook voor iemands belangstelling zijn en hetgeen men aan bij-zaken
verkwist, wordt steeds aan de hoofdzaak ontnomen.’
‘Het is me een behoefte, me steeds met een leerstof bezig te houden. Door deze kunstgreep
geniet ik op manlijken leeftijd voortdurend de nasmaak van m'n jeugd, en dit zal me jong houden,
hopelijk nog tot twee uren voor mijn dood.’
‘En toch, voor deze Menschheid, dit tot nu toe nog doodarme kind, streden tot heden de edelste
geesten, en het is ondanks alles een heerlijk idee in het strijdbare regiment te dienen, wiens
dochter zij is, en doodelijk getroffen in den strijd, het stervende hoofd in haar schoot te leggen
en te zeggen: blijft gij mijner gedenken.’

[September 1944]
1 September
In een gesprek over Duitsche en Oostenrijksche literatuur, een onderwerp, waar we
het zoo dikwijls over hebben, maakte Rheinhardt vanmiddag de opmerking, dat een
vrije Oostenrijksche literatuur in de toekomst hoogst nuttig is voor heel
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Europa, omdat de weg van het Zuid-Oosten naar het Westen via Oostenrijk gaat.
‘Wij hebben den Duitschers veel geleerd, wat ze zonder ons nooit geweten hadden’,
zei hij. ‘Wat wisten ze van de Hongaren, van de Tscechen en Roemenen zonder de
Oostenrijksche literatuur?’
Dit is, geloof ik, een voortreffelijk argument, want Oostenrijk was inderdaad een
‘bemiddelaar’, en nu Oost-Europa belangrijker dan ooit gaat worden, wacht de
Oostenrijksche literatuur ook op dit gebied weer een groote taak.

Na het appèl
Heini liet me het portret van zijn vrouw zien: slank met lang haar, en een ietwat
strengen, maar heel vrouwlijken blik: harmonisch en toch tintelend van leven; blond
en erg Duitsch, maar zonder de zoo typische krampachtig-toegeknepen lippen en
ontevreden trekken.
Zij komt ook uit de jeugdbeweging, waar hij haar heeft leeren kennen, vertelt hij
me, en is eveneens sociaal- democraat. Beide waren jarenlang jeugdleiders in hart
en ziel.
Heini is trotsch op z'n vrouw. Ze is de groote liefde van zijn leven en hij heeft
nooit van een ander gehouden.
Ze hebben geen kinderen, ‘want’ - zoo zei hij - ‘we dachten, dat we het nog konden
verschuiven, anders hadden wij het jeugdwerk moeten onderbreken en dat wilden
we niet.’ En hij is fier op haar, omdat ze politiek dezelfde gebleven is, van de nazi's
nooit een pensioen of ondersteuning heeft willen aannemen, maar na z'n arrestatie,
- ze waren nog maar korten tijd getrouwd - weer naar de fabriek gegaan is, waar ze
als jong meisje gewerkt had. Daar is ze nu nog....
Tijdens de dertien jaren, die hij nu zit, heeft hij haar vijf malen gezien, maar hij
weet dat hun liefde dezelfde gebleven is als ze was, leest het niet alleen uit haar
brieven, maar weet het ook met een rustige zekerheid die hem steeds weer kracht
geeft.

2 September
Vandaag bladerde ik in een pompeus Duitsch tijdschrift over beeldende kunst, dat
ik onder in de medicamenten-kast vond.
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Naast afbeeldingen van waardelooze oorlogsstukken en ‘Führer’ portretten, vielen
me plotseling enkele fresco's van Hans von Marees op. Onwillekeurig las ik het
artikel er over. Daaruit bleek, dat ze zich in een kasteel in Schleissheim bevonden.
Deze bijzonderheid heeft me den heelen dag bezig gehouden.
Schleissheim!
Schleissheim ligt immers nog geen 3 km van ons kamp af en is voor mij tot nu
toe steeds ‘Kommando Schleissheim’ geweest, een ‘goed’ commando bij een
vliegveld, waar weliswaar vaak gebombardeerd wordt, doch waar men brood kan
‘organiseeren’ en extra-soep krijgen.
En daar zouden fresco's van von Marees zijn?

Een dag later
Den heelen avond en nog lang in bed aan von Marees gedacht. Aan zijn ‘Roeiers’
en aan mijn vriend Erich Kuttner, zijn laatsten biograaf, die in '33 naar Nederland
gevlucht was. Hij vooral heeft me van von Marees doen houden - door hem ben ik
dieper tot zijn kunst doorgedrongen.
B. vertelde me, dat hij hem in Amersfoort op transport naar Polen heeft zien gaan,
ik vrees dus....
Men heeft von Marees vaak met Delacroix vergeleken, maar zijn positie in de
Duitsche schilderkunst was heel anders. Delacroix had tenslotte voorgangers wiens
werk hij voortzette - Marees had deze niet.
Waarop had hij trouwens verder moeten bouwen? Waar waren de cultureele banden
met Italië en Frankrijk, met Vlaanderen en de Grieken?
Van een Duitsch realisme was toen immers geen sprake....
Voor een kunstenaar als von Marees, die hooger wilde grijpen dan zijn tijdgenooten
- door zijn aanleg hooger moest grijpen - en die in zijn kunst nationaal wilde zijn en
blijven, was in Duitschland het pad niet gebaand, - evenmin als voor den genialen
Hölderlin, met wiens lot dat van von Marees voor mij steeds meer overeenkomst
vertoont. Hij ook moest zich dus zelf een weg zoeken. Toen hij naar Rome toog, was
hij onvoorbereid - geen academicus, geen realist, slechts een hartstochtelijk zoeker
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naar de Schoonheid. Hij verstarde er. Uit een gevoel van onmacht, van wanhoop
over de ellendige machteloosheid van zijn kunstenaarschap. Hij voelde dat hij niet
op kon tegen de Italiaansche schilderkunst, dat hij tegenover haar slechts een passief
toeschouwer moest blijven, nimmer in staat zou zijn de schoonheid van deze
klassieken, met zijn droom in harmonie te brengen. Hij constateerde dat hij van meet
aan moest beginnen - heelemaal opnieuw -, doch ook dat hij geen kamelcon mocht
worden, nimmer deze kunst klakkeloos na mocht bootsen. Hij besefte ook, dat hij
als Duitscher moest blijven zien en voelen - niet dus als de Italianen of de oude
Grieken. In dezen heroischen strijd om een nieuw begin - niet alleen van zijn kunst,
maar ook van de Duitsche schilderkunst - is hij gesneuveld. Moest hij wel sneuvelen,
zooals Meyer - Graefe bewees.

's Avonds na het appèl
Met Wollheim, wiens vrouw de privé-secretaresse van den kunsthistoricus
Meyer-Graefe was, en die zelf - hoewel musicus in het orkest van Furtwängler - een
groote kennis der beeldende kunst bezit, nog heel lang over Marees gesproken. Hij
herinnerde zich nu plotseling ook, dat er fresco's in Schleissheim waren, maar had
er hier in Dachau nooit meer aan gedacht, zoodat mijn mededeeling een diepen indruk
op hem maakte. Hij vertelde me, dat Meyer-Graefe in een gesprek verklaard had:
‘Die Höhe einer Epoche deutschen Geisteslebens wird von der Frage bestimmt
werden, wie weit von Marees für aktuell gilt’.22)
Een merkwaardige uitspraak! Ook in verband met het boek van Kuttner, omdat
hij daarin op de cultuur-politieke zijde van het probleem dieper inging, dan een der
andere Marees-biografen.

4 September
Lazus, onze professor in de Byzantijnsche kunstgeschiedenis vertelde me, dat hij al
vijftien jaar voor een Amerikaansch wetenschappelijk genootschap archeologische
opgravingen in Syrië deed, en ontpopte zich in den loop van den avond als een groot
vereerder van Ernest Renan. Hij heeft diens heele oeuvre, 35 deelen, doorgewerkt,
Renan's sporen in Palestina, Antiochië en Syrië
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vaak gekruist en steeds geconstateerd dat diens onderzoekingen en conclusies juist
waren. Hoewel hij als Katholiek Renan's opvattingen op het gebied der religie
natuurlijk niet kan aanvaarden - het cardinale punt is volgens hem, dat de auteur van
‘La vie de Jesus’ niet aan het Wonder gelooft, aan ‘le Miracle’ - raadt hij me toch
met grooten nadruk aan ‘Saint Paul’, ‘Les Apôtres’, ‘Marc Aurèle’, ‘L'Avenir de la
Science’ en vooral ‘Les souvenirs d'enfance et de jeunesse’ (die ik ken) te lezen.
Den heelen avond prees hij Renan als literator en geleerde uitbundig - een voor
een geloovig katholiek zeer breed standpunt, dat me erg sympathiek is.

5 September 's avonds
Vandaag Heini geholpen. Er waren 5 ‘nieuwe’ van een transport. Hij onderzocht ze
op de operatietafel en dicteerde me telkens zijn diagnose. In het Latijn! Wat moet
deze man gewerkt en gestudeerd hebben in de zes jaren, die hij hier is.
Daarna, tijdens de Mittagsruhe sprak hij me over het groote ideaal, dat hem zoovele
jaren voor oogen had gezweefd: dokter worden. Toen ik zei, dat hem na den oorlog
voor zijn studies stellig wel faciliteiten zouden worden verleend, dat deze tijd van
ernstig werk en veel practijk toch zeker ook zou tellen en hem zijn studie zou
vergemakkelijken, straalden z'n oogen: ‘Ik zou het misschien toch nog kunnen
worden’ - zei hij langzaam - ‘ik ben nu een en veertig en heb nog wel de kracht voor
de zware academische examens, maar - de jeugd, de jeugdbeweging. Ik mag de
Duitsche jeugd, de kinderen die nu opgroeien en reeds half vergiftigd zijn, toch niet
in den steek laten. Ze hebben me noodig. Ik moet, als we hier uitkomen, dadelijk
weer met het jeugdwerk beginnen. Dit moet voorgaan, en dokter worden zal een
droom blijven. Ik was het anders zóó graag geworden.’
Mijn eerbied voor Heini is na dit gesprek nog gegroeid en ik kan - zoolang er nog
enkele duizenden van zulke Duitschers leven - niet aan de toekomst van het Duitsche
volk wanhopen.

6 September
Ontdekte vanmiddag in de Lagerbibliotheek, waar ik tegenwoordig wat neuzen mag
- (de capo is een oude vriend van
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Heini, ze hebben voor ze hier kwamen samen in het tuchthuis Straubing gezeten) een bloemlezing in drie deeltjes uit het werk van Jean Paul. Prachtig uitgegeven op hetzelfde soort papier als de oorspronkelijke uitgave, met het oorspronkelijke
lettertype gedrukt bij den voortreffelijken Jacob Hegner in Hellerau.
‘Blumen, Früchte und Dornenstücke’ luidde de titel, samengesteld door Richard
Benz en in 1929 verschenen.
Toen ik het voorwoord had gelezen, bleek dat de keuze der teksten vanuit een heel
ander gezichtspunt was geschied, dan de heeren van thans zouden wenschen.
Uitgegeven na den vorigen verloren oorlog, was het doorspekt met uitlatingen van
Jean Paul tegen oorlog en dictatuur, wemelde het van aphorismen, betrekking
hebbende op de geleden politieke catastrophe en de noodzakelijkheid van een
maatschappelijke en moreele omwenteling. De bloemlezing is dus zoo actueel, dat
ze stellig geen uur langer in de bibliotheek zou zijn, als de SS van den inhoud dezer,
er zoo onschuldig uitziende, Jean Paul boekjes op de hoogte was - maar zoo intelligent
is ze gelukkig niet. En Richard Benz die zich de laatste jaren zoo ijverig aanpaste,
zou zeker niet graag aan dit werk herinnerd worden!
Als het kan, wil ik deze bloemlezing later meenemen, doch er morgen reeds enkele
citaten, die me bijzonder interesseeren, uit overschrijven. Thuis, in m'n complete
uitgave zal ik ze immers moeilijk terugvinden, daar Benz ze heel zorgvuldig uit alle
geschriften van Jean Paul heeft gekozen. Vielen Dank, Herr Doctor!

7 September 's avonds na het appèl
‘Das Verstummen’ heet het eerste proza-stuk, dat bij het doorbladeren m'n aandacht
trok, en dat ook ‘Nacht over Hitler-Duitschland’ zou kunnen heeten.
‘Grässliche Zeit, wo die Wahrheit, die Freiheit, die Freude, sogar der Jammer
schwieg, und nichts laut wurde als die Kanone mit ihrem ganzen Kriege.
Ein Gleichnis dieser Zeit wohnet auf den Eisbergen und auf den Eismeeren: dort
auch schweigt die Welt; kein Blatt, kein Vogel, kein Lüftchen wird gehört im weiten
Tode; nur von Zeit

Nico Rost, Goethe in Dachau. Literatuur en werkelijkheid

78
zu Zeit donnern fallende Schneegebirge und brechende Eisfelder, und durchziehen
die Wüste des Ohres’.23)
En verder dit dichterlijk vizioen, dat ook nu geschreven zou kunnen zijn, en waarin
Jean Paul verkondigt, dat na de catastrophe een nieuwe lente komen zal:
‘Die Asche flog, der Städte und der Todten, und erstickte die Gegenwart; und die
Landschaften wurden, wie unter einem Aschregen Vesuvs, grau und das Grüne starb.
Aber sahet ihr nicht voraus, dasz der Aschregen des Feuerbergs später alle Wurzeln
nährt, heisz alle Zweige und Blüten treibt, und gewaltsam ein Eden aus der Wüste
zieht?’23 II)
Belangrijk en interessant ook Jean Paul's raad aan de Duitsche vorsten, om
schrijvers en dichters aan hun buitenlandsche gezantschappen te verbinden:
‘Was hätten die Fürsten nicht von diesen Botschaftern und Nuntien - von Glück
und Unglück, Krankheit eigener und fremder Staaten erfahren können. Haben sie
nicht die Französische Revolution vorausgesagt - ferner die Jammerfolge deutscher
Einmischung in diese - die Erhebung Frankreichs?’24)
Men kan dezen raad tegenwoordig nog aan de meeste regeeringen - ook aan de
Nederlandsche - geven. Wie zouden nu voor een dergelijke functie in aanmerking
komen? Een prachtig probleem om Zondagmiddag met Eddi uitvoerig te behandelen.
We kunnen dan over allerlei collega's roddelen, en denken niet aan den dood, niet
wanneer de Amerikanen komen, en.... het is ook veel gauwer 4 uur en dan wordt het
brood uitgedeeld....

8 September
Me voorgenomen, na thuiskomst ‘Siebenkäs’ van Jean Paul nog een keer te lezen,
ook ‘Der Titan’ en ‘der Komet’. En een der eerste dingen die ik doe is Börne's
gedenkrede herlezen, die natuurlijk niet in de Lagerbibliotheek is. Ik hoop dan ook
nog het biografisch commentaar op Jean Paul's werken (in vijf deelen Berlijn 1835)
van Richard Otto Spazies te kunnen krijgen en diens ‘Jean Paul in seinen letzten
Tagen und im Tode’ (Breslau 1816). Ook Johannes Nohl's boek over Jean Paul als
philosoof
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(Georg Müller) moet ik zien te bemachtigen, evenals de bloemlezing uit zijn proza
van Karl Wolfskehl en Stefan George (Bondi 1919).

9 September
Toen ik vanochtend in de Ambulance moest zijn, zat een van de Polen te lezen.
‘Een goed boek’? - vroeg ik, eigenlijk alleen om iets te zeggen en keek naar den
titel.
‘Prachtig’ antwoorde hij eerlijk-geestdriftig.
‘Weet je dat de auteur een Nederlander is? Een groote Nederlandsche schrijver?’
zei ik, want ik had den titel intusschen gelezen: ‘Diamantstad’ van Herman
Heijermans.
Mijn antisemitische Pool wist het niet - kende den auteur niet en de SS kende
Heijermans natuurlijk evenmin.
‘Een groote Nederlandsche schrijver’, herhaalde ik: ‘Toevallig een Jood’.
Woedend wierp hij het boek weg. Ik heb het opgeraapt en aan den Poolschen
blokschrijver van blok 28 gegeven. Ook hier zijn immers niet alle Polen reactionnair
en antisemitisch, en een Poolsche vertaling van een boek van Heijermans, is voor
hen een kostbaar bezit.

10 September
Heb - nu de bibliotheek om de een of andere, onverklaarbare oorzaak weer tijdelijk
gesloten is - van de capo nog een paar andere deelen van Jean Paul gekregen. Ze
maken me echter, in deze periode, nu de Dood ons elken dag bedreigt, alleen nog
maar onrustiger, omdat ik ondanks de moeite, die ik me er voor geef, geen vaste
ideologische kern in zijn werk kan ontdekken, omdat alles wegvloeit in het
grenzenlooze, omdat al deze gedachten voor mij op dit oogenblik slechts de waarde
hebben van geniale flitsen, van vuurwerk; als zijn oorspronkelijke onstuimige fantasie
me geen innerlijken steun biedt. Goethe en Dante geven me dit wel door hun strenge
vormen.
Ik voel natuurlijk, dat Jean Paul een genie is en zijn werk een wereld op zich zelf,
maar kan het centrale punt niet vinden.
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Ook weet ik wel dat er een al-omvattende liefde in schuilt, maar dit alles is me - in
de stemming, waarin ik nu leef, - te al-omvattend, niet concreet genoeg.

's Avonds na het appèl
Zooeven een kort proza-stuk van Jean Paul gelezen, dat ondanks wat ik vanmiddag
schreef, een onverwacht diepen indruk op me maakte, die stellig blijven zal. Een
geniaal brok proza. En hoe hoog staat deze ‘Rede des toten Christus vom Weltgebäude
herab, dasz kein Gott sei’ boven Multatuli's zoo vaak geciteerd en overschat: ‘Gebed
van een Onwetende’.

11 September
Ik begin het personeel van mijn nieuwe ‘Stube’ beter te kennen. Mijn Stubenpfleger
is een Oostenrijker en heet Eugen. Ook hij zit al tien jaren. Hij heeft deel genomen
aan den opstand in Weenen, brengt het gesprek terstond op den Oostenrijkschen
socialist Otto Bauer en vertelt trotsch, dat de Duitschers het tot nu toe niet gewaagd
hebben den vroegeren Weenschen burgemeester Seitz gevangen te nemen, en dat
iedere arbeider, die hem op straat ontmoet, diep de hoed voor hem afneemt - bij wijze
van politieke demonstratie.
Eugen is buitengewoon nerveus en, als er iets bijzonders gebeurt, dadelijk de kluts
kwijt, doch uit zijn oogen straalt een innige goedheid. Hij is de beste vriend van
Heini, voor wien hij een geweldigen, bijna kinderlijken eerbied heeft.
Verder is er hier nog Joep, de ‘Hauser’, die het eten uitdeelt. Hij is iemand, die
geneigd is uitsluitend aan zich zelf te denken en dus eigenlijk een a-sociaal element.
Hij werd negen jaren geleden gearresteerd doch niet om politieke redenen. Hij is
beroeps-smokkelaar, en komt uit de buurt van Aken. Hij vreest - dat er na den oorlog
misschien geen grenzen meer zullen bestaan, hetgeen dan voor hem werkeloosheid
zou beteekenen! Voor Heini en Eugen heeft hij een geweldig respect en nu hij hen
alles ziet doen om de zieken te helpen, doet ook hij zijn best, om er niet alleen maar
egoistisch op los te leven. Hij ‘organiseert’ dus nooit meer, zooals hij vroeger deed,
het eten van de zieken
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en zorgt er nu en dan zelfs voor, dat ze wat extra's krijgen. De toestand is hier dus
veel beter dan in de meeste andere barakken van het Revier, waar een slecht soort
Polen den schepter voert.
Deze Poolsche Oberpfleger, Stubenpfleger, Blockschreiber enz. treden niet alleen
zeer autoritair op, maar verwaarloozen bovendien schromelijk hun zieken, denken
slechts aan hun eigen maag en aan cigaretten. Of die zieken sterven of niet, deert
hen maar bitter weinig....

12 September
Toen ik vanmorgen door de Lagerstrasse liep, kwamen juist vier vrouwen uit het
bordeel langs, begeleid door een ouwe SS, en op weg naar het Revier voor controle.
Op hetzelfde oogenblik passeerden ongeveer driehonderd Häftlinge, die naar het Bad
waren geweest; onmiddellijk namen alle driehonderd hun mutsen af - volgens
voorschrift (met het oog op den SS man). De vrouwen grinnikten en de SS keek een
anderen kant op. Een toneel voor Daumier of voor George Grosz.
George Grosz: Hij is al in '29 naar Amerika vertrokken, na ons in zijn werk steeds
opnieuw en steeds dringerder gewaarschuwd te hebben voor wat gebeuren ging.
Geen kunstenaar was profetischer dan hij. Zelfs wie van ons op politiek gebied
volkomen ongeschoold was, had hetgeen nu plaats vindt, kunnen lezen in de
hebzuchtige tronies, de macht en geweld-zwetende kale koppen, de vette varkensnekk
en zijner figuren. Bladert alleen maar in ‘Das Gesicht der herrschenden Klasse’ dat,
als ik mij niet vergis, reeds in 1927 verscheen. Er was toen nog geen sprake van
Hitler, het Duitsche fascisme begon, officieel tenminste, pas in 1933. Maar de tronies,
die Grosz teekende, de wreedheid en hebzucht, waarvoor hij ons waarschuwde was
werkelijk die der Hugenbergs en Stinnes', der Krupps en Thyssens, die der groote
landeigenaars en der corrupte justitie, die der eerzuchtige generalen....
Het wezen, het ‘Gesicht’ der pioniers van het fascisme, van degenen, die Hitler
in het zadel hielpen. In Duitschland Hitler en in de andere landen zijn filiaal-houders.
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Maar overal deselfde tronies, die het genie van George Grosz met profetische
zekerheid aanwees en brandmerkte - en die ‘men’ niet WILDE zien....

's Avonds na het appèl
Heini wees me vanavond een Häftling van het Plantage-commando en vertelde me,
dat die een paar jaren geleden de Christusrol bij de passiespelen te Oberammergau
had vertolkt, doch toen wegens zijn illegale arbeid gepakt was. Ik ben het dadelijk
aan Hoornik gaan vertellen. Als dat geen stof voor hem is: Christus in Dachau: gearresteerd door de Gestapo!
Ik hoop dat hij het verwerkt, en wat is er niet van te maken! Een dichter als hij,
die ‘Mattheus’ schreef, moet dat kunnen. Misschien zal hij daardoor minder aan den
Dood denken.

13 September
K. bracht me vandaag opnieuw een ‘Völkischer Beobachter’ met een artikel over
Hölderlin. Het vierde al deze week, behalve het stuk uit de ‘Münchener’, dat A. me
liet lezen. Ze houden dus niet op met hun ‘totale’ inlijvingspoging. Hölderlin moet
en zal ‘de’ dichter van het Derde Rijk worden!
Ik ben er echter diep van overtuigd, dat ze hem ten onrechte voor zich opeischen,
en dat Hölderlin een der geniaalste Duitsche dichters was die ooit geleefd hebben.
Hij is een ‘moeilijk’ dichter, maar ik heb z'n werk - vooral ‘Hyperion’ - niet
éénmaal gelezen, doch vele malen. En niet alleen één boek over hem, doch al wat ik
in handen kon krijgen, wat Dilthey, Gundolf, Wilhelm Michel over hem schreven.
Vooral ook het commentaar van Georg Lukacs, die me hem heeft leeren zien, zooals
we hem moeten zien, en die tevens de wapens leverde om ‘hun’ offensief af te slaan.
Ik heb ze reeds het vorige jaar gebruikt en schreef toen in Brussel - in de
‘Wehrmachtsgefängnis’, waar we schrijven mochten - mijn opstel ‘Hyperion in
Forest’. Heeft Edith het ontvangen, nadat ik op transport ben gegaan? Heeft ze het
door kunnen geven aan B? Het baseerde op Lukacs theorieën. Ik geloof dat die de
kern raken en ons duidelijk maken waar het in diepste wezen bij
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Hölderlin om gaat. Nu ik hier weer kan schrijven - papier en potlood heb - wil ik
nogmaals probeeren Hölderlin te ontzetten.

Een dag later
Wilde vanochtend reeds heel vroeg met mijn notities over Hölderlin - vooral over
Hyperion beginnen, toen H. me begon te vervelen met zijn verhalen uit den tijd,
waarin hij vrijwillig in Duitschland gewerkt had, en hoeveel boter en spek hij toen
telkens mee naar huis had gebracht. Vervolgens vertelde hij omslachtig over zijn
hondje en uitte z'n bezorgdheid, waar dat nu overdag zijn zou, wanneer z'n vrouw
voor hem en zijn vrijlating naar de Gestapo was. Ik heb hem afgesnauwd en moest
me disciplineeren om geen krachtige SS-uitdrukking te bezigen. Daarna was hij
gelukkig stil en kon ik me toch nog rustig op Hölderlin concentreeren.
Het duurde heel lang voor ik gevonden had, van waaruit ik het best tot de kern
van zijn werk door kon dringen. Eerst leek het wel of ik karrevrachten met puin weg
moest kruien, alvorens ik zijn ware gedaante ontdekte, zóóveel onzin is de laatste
jaren over hem verkondigd, en onwillekeurig blijft daar, vooral als het over zoo'n
‘moeilijk’ dichter gaat, iets van hangen. Nu zie ik hem echter weer zooals Lukacs
me hem leerde zien: als een tragische Duitsche reactie op de Fransche Revolutie, als
een genialen dichter der Vrijheid, die zijn ideaal steeds trouw bleef, dit nimmer
verloochende en die daarom in zijn vaderland in dien tijd tragisch ten gronde moest
gaan....
Ik geloof - en heb daar de laatste maanden al vaak aan gedacht en er ook met
Telders over gesproken - dat bij een waardebepaling van het werk en de levenshouding
van de Duitsche klassieken vooral belangrijk is om na te gaan, hoe ze op de Fransche
Revolutie, op de gebeurtenissen van 1793, gereageerd hebben. Dat lijkt me een punt
van waaruit we dadelijk tot hun diepste wezen door kunnen dringen. Bij Klopstock
- bij Schiller - bij de beide Humboldt's, - bij Goethe (hoewel de kwestie bij hem vrij
gecompliceerd is) - bij Georg Forster - bij Hegel en vooral bij Hölderlin.
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Duitschland was toen, ± 1800, nog lang niet rijp voor een revolutie, wat echter niet
belet heeft, dat de gedachte van 1793 in het brein van veler zijner dichters en denkers
vruchten had gedragen; (dat b.v. Klopstock en Hegel deze ideeën later weer ontrouw
werden, is een andere kwestie en heeft hier niets mee te maken).
Werkelijkheid zijn hun idealen echter nooit geworden, konden ze in Duitschland
ook niet worden, zonder dat er ook daar een revolutie aan vooraf was gegaan. Die
heeft toen niet plaats gevonden - eigenlijk tot nu toe nog niet; maar sommige Duitsche
dichters en denkers hebben in die dagen hun droom van Gelijkheid, Vrijheid en
Broederschap gedroomd, en waren dus voorbestemd om utopisten te worden. Daarna
kwam - ook in Duitschland - de bittere werkelijkheid: Napoleon. Bij den inval der
Franschen in Duitschland een revolutie te ontketenen en daaruit de kracht te putten
voor een waarachtige nationale verdediging van hun vaderland, zooals nu b.v. in
Jougo-Slavië gebeurt - was toen onmogelijk, want alle antecedenten hiervoor
ontbraken. De situatie was in dien tijd inderdaad hopeloos... Terwijl vele van
Hölderlin's vrienden geen anderen uitweg zagen dan - een vlucht in de Romantiek,
en ze in den loop der jaren steeds reactionairder werden, is hij zijn idealen trouw
gebleven en - als gevolg daarvan - op een tragische wijze geëindigd. Ook toen was
er in Duitschland geen plaats voor deze idealen, en zelfs deze dichter kon daar niet
zoo denken, zonder jammerlijk te vereenzamen, zoodat hij tenslotte krankzinnig
werd.
Luchtalarm! (Ik kan dus ongestoord verder schrijven).
Hölderlin was een Jacobijn, en is dat zijn leven lang gebleven.
Het was zijn tragedie, doch zijn eeuwige grootheid tevens, en misschien moest
eerst het fascisme komen om ons dit ten volle te doen beseffen.
Hij was - wat alle ‘Völkischer Beobachter's’ en Bäumler ook wekelijks mogen
beweren - een overtuigd bewonderaar van Jean Jacques Rousseau en van Robespierre.
‘Von Kindesharmonie sind einst die Völker ausgegangen’ las ik vanmorgen in
zijn Hyperion, die Adi me verschafte - ‘die
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Harmonie der Geister wird der Anfang einer neuen Welt-geschichte sein.’25)
Deze bewondering voor Griekenland - voor hem eenheid van cultuur en natuur, uit zich steeds als een aanklacht tegen de maatschappelijke toestanden zijner dagen
in zijn vaderland, als een vergeefsche oproep tot een omwenteling. Droomde hij in
‘Hyperion’ niet van een bevrijdingsoorlog der Grieken tegen de Turken, die eigenlijk
een bevrijdingsoorlog voor de heele Menschheid zijn zou? En is de opstand der
Grieken tegen de Turken in 1770, die met behulp van de Russische vloot tot stand
kwam, niet het centrale thema, waar de handeling omheen geweven is, al valt het
aanvankelijk moeilijk in dit ‘gedicht in proza’ een intrige te ontdekken?
Allabanda, een der beide hoofdfiguren verpersoonlijkt als het ware het verlangen
naar een gewapenden opstand, en het meisje Diotima is de personificatie van een
religieusere, vredelievender tendens. Het conflict eindigt dan - voorloopig - met een
overwinning van Allabanda's opvattingen. Hyperion sluit zich bij hem aan, en wil
den gewapenden opstand doorvoeren. ‘Ich bin zu müssig geworden’, verwijt hij zich
- ‘zu himmlisch, zu träge. Ja, sanft zu sein, zu rechter Zeit, das ist wohl schön, doch
sanft zu sein zur Unzeit, das ist häszlich, denn es ist feig.’26)
(Ik zal me deze woorden - later - als we vrij zijn en de afrekening komt, steeds in
gedachten roepen, wanneer ik me geneigd zou voelen om ‘hen’ te zacht te
beoordeelen).
En op Diotima's waarschuwing: ‘Du wirst erobern und vergessen wofür’27)
antwoordt Hyperion: ‘Der Knechtdienst tötet, aber gerechter Sieg macht jede Seele
lebendig.’28)
Ook een brandend-actueele uitspraak, die nieuwen moed geeft voor later.
Maar Diotima ziet ook terstond het tragische conflict waarin Hölderlin - Hyperion
geraken zal: ‘Deine volle Seele gebietet 's dir. Ihr nicht zu folgen führt oft zum
Untergang, doch ihr zu folgen wohl auch.’29)
En spoedig volgt de catastrophe - moest ze wel volgen: De opstandelingen
veroveren na een paar kleine schermutselingen
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Misistra, het vroegere Sparta; maar na het beleg worden vele inwoners gedood en
wordt er ook geplunderd. Ontgoocheld keert Hyperion de rebellen den rug toe: ‘In
der Tat: es war ein ausserordentliches Projekt durch eine Räuberbande mein Elysium
zu pflanzen.’30) Spoedig daarna worden de rebellen verslagen en uit elkaar gedreven.
Hyperion zoekt tenslotte de dood in de gevechten der Russische vloot....
Ook Hyperion is - als ook thans zoovele dichters en intellectueelen - nog bevreesd
voor revolutionnaire methodes. Ik geloof echter niet, dat hij bang was voor den
inhoud der revolutie, en daarin onderscheidt hij zich wederom van vele zijner
tijdgenooten.
Misschien zal ik Hyperion later - na den oorlog - met andere oogen lezen, hier in
Dachau, neig ik tot deze interpretatie.

15 September
Hölderlin kon als Duitsche dichter - noteerde ik ook reeds in St. Gilles - in zijn ideëen
over vrijheid en toekomst nergens op steunen.
De Jacobijnen, zijn Fransche vrienden, ontleenden hun kracht aan hun
verbonden-zijn met een groot deel van het Fransche volk, evenals thans de
Maquissaards in hun strijd tegen de Duitsche bezetting en Vichy. Hölderlin voelde
zich met niemand verbonden, omdat er niemand en niets was, dat zich met hem
verbond. De Jacobijnen konden, met het volk achter hen, het egoïsme der Fransche
reactie bestrijden en de revolutie verder ontwikkelen - Hölderlin was hiertoe niet bij
machte. Zijn dichterswoord drong niet tot zijn volk door, vermocht het niet in
beweging te brengen - bereikte het niet eens. ‘Man fragt nicht, ob ihr wollt’ - streepte
ik aan in Hyperion, ‘Ihr wollt ja nie, ihr Knechte und Barbaren. Euch will man auch
nicht bessern, denn es ist umsonst. Man will nur dafür sorgen dasz ihr dem Siegeslauf
der Menschheit aus dem Wege geht.’31)
De dichter, die zóó schreef - die een dergelijk vonnis velde, wordt nu officieel
gepropageerd.
Voelen ‘ze’ dan niet, dat hij hiermede ook over hen het doodvonnis uitgesproken
heeft?
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En die hem nu lezen, begrijpen ze het? Of begrijpen ze langzamerhand niets meer;
zijn ze zelfs voor deze brandende dichterswoorden immuun geworden? Is er thans
in Duitschland, evenmin als een eeuw geleden, geen groep tot wie deze woorden nog
doordringen?
Niemöller en Wiechert zijn ook predikers in de woestijn geworden.

16 September
Ik geloof, dat Hölderlin vooral zoo'n groot dichter is, omdat hij in z'n elegische verzen
nimmer uitsluitend om een privé droefenis treurt - doch om de diepe ellende waarin
zijn land gedompeld is. Hoewel hij in zijn leven altijd en overal schipbreuk leed,
nooit een pennig verdiende, zelfs als gouverneur nimmer een behoorlijke positie had,
hij ondanks de protectie van Schiller en Schlegel als dichter onbekend gebleven is,
en ook zijn liefde voor Suzette Gontard een tragisch einde nam, dragen zijn gedichten
nooit een zuiver persoonlijk karakter. Zijn poëzie is dan ook meer een heroische
aanklacht, dan een objectief-lyrische klacht over persoonlijke misère....
De ware inhoud er van is - zooals Lukacs reeds aantoonde - steeds het contrast
tusschen het Griekenland zijner droomen, dat hij door een gewapenden opstand tot
nieuw leven wilde wekken, en de Duitsche werkelijkheid, waarin hij genoodzaakt
was om te leven.
We moeten Hölderlin's poëzie dus leeren zien als een noodkreet van het beste deel
der Duitsche denkers en dichters over hun eenzaamheid, waar niets aan te veranderen
viel, omdat ze - hoewel ze in hun persoonlijk leven tot uiting kwam, - in diepste
wezen door de ijzeren kracht der maatschappelijke ontwikkeling veroorzaakt werd.
En Keats? En Shelley? Ik heb vaak geprobeerd hen met Hölderlin te vergelijken,
hoewel zooiets altijd een ietwat hachelijke onderneming is. Keats' lot vertoont
inderdaad ook uiterlijk eenige overeenkomst met dat van Hölderlin, maar bij Shelley
draagt het elegische element een heel ander karakter. Hij bezingt den strijd van de
oude goden tegen de nieuwe, van de geboeide
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Prometheus tegen Zeus, bij hem wordt reeds de bevrijding der Menschheid gevierd.
Shelley kon dit, omdat hij in Engeland aan den horizon reeds het licht van een
revolutie ontwaarde. Hij schiep zijn werk met een heel ander perspectief voor oogen,
werd daardoor één met het verlangen dat duizenden bezielde. Hij vereenzaamde niet.

17 September
Ik heb nu enkele dagen achter elkaar het probleem Hölderlin pogen te ontwaren en
geloof, dat ik er - tenminste voor mezelf - met behulp van Lukacs' commentaar in
geslaagd ben.
Maar zijn beroemde, de laatste jaren zoo vaak geciteerde klacht over de Duitschers
in Hyperion, die met zoo'n fellen striemenden haat geschreven is, dat het den dichter
zelf pijn zal hebben gedaan, toen hij ze op papier bracht? Moeten we dit dood-vonnis
over een heel volk thans bevestigen? Het is zoo verleidelijk, hij heeft in zoovele
opzichten gelijk. Toch begin ik telkens opnieuw te twijfelen. Ik kan niet gelooven,
dat een heel volk steeds alleen maar stom en geborneerd kan blijven, zonder gevoel
voor menschelijke grootheid, en eeuwenlang kan blijven weigeren de volheid van
het Leven te erkennen. Hoe meer ik er over nadenk, hoe meer ik tot de opvatting
kom, dat Hölderlin's oordeel het gevolg was van de troostelooze sociale en politieke
situatie, waarin hij leefde; als zoodanig volkomen begrijpelijk, doch ook eenzijdig.
Zijn vonnis had waarschijnlijk niet anders kunnen luiden. Ook thans, onder Hitler
lijkt de situatie inderdaad hopeloozer dan ooit.
En toch....
Ook al zijn de meeste vrienden het niet met me eens, en hebben we over dit
probleem vaak oneenigheid: ik zie niet in, waarom in de toekomst het Duitsche volk
dom en geborneerd moet blijven, het voortaan ook elk begrip voor menschelijke
waardigheid zou blijven missen, en waarom het altijd weigerend tegenover de
Schoonheid van het leven zou staan. Ik ben er zelfs van overtuigd, dat hierin - na de
naderende ineenstorting van het huidige regiem - spoedig verandering zal komen.
En is het niet uiteindelijk onze taak om hen hierbij te helpen?
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Een dag later
Bemerk, nu ik nalees wat ik gisteren over Hölderlin schreef, dat in mijn
slotbeschouwing een gevaarlijke fout schuilt. Ik heb de realiteit te veel uit het oog
verloren, en ben hierdoor op een dwaalweg beland. Ik mag geen oogenblik vergeten,
dat het grootste deel van het Duitsche volk immers nog achter Hitler staat, (vrijwillig
of minder vrijwillig doet er niet toe). Het stond en staat nog altijd achter hem en de
oorlog is bovendien nog niet afgeloopen. Eerst moet dus het fascisme in al z'n vormen
vernietigd zijn, en pas daarna komen de problemen, waar ik gisteren over schreef
aan de orde. Niet eerder!

19 September
K. bladerde vandaag in m'n aanteekeningen en verwonderde zich daarna, dat ik volgens hem - zoo weinig over mezelf schrijf. Niets over mijn bezorgdheid voor
Edith en Tijl, waarover ik zoo vaak met hem praat, niets over m'n eigen beroerdigheid,
en ook niet over politiek.
Heb hem toen uitvoerig verteld, waarom ik dit dagboek zóó schrijf en niet anders.
Het is immers in de eerste plaats een middel om al mijn gedachten en m'n energie
op de literatuur te concentreeren - elken dag opnieuw als het gaat, om daardoor niet
steeds aan Edith en Tijl, aan mezelf, aan eten enz. te denken. Een soort zelfverdediging
dus. En tot nu toe heeft het me geholpen.... Een dagboek kan bovendien nooit
heelemaal volledig zijn, dat is immers onmogelijk, en ook het mijne bevat maar een
klein deel van mijn gedachten.
Natuurlijk denk ik veel aan huis en aan de politieke problemen van nu en later,
aan vele vrienden, aan beter eten, aan het feit of ik luizen heb of niet en - of het beest
dat mij gisteren beet een luis of een vloo is geweest, maar in de eerste plaats kan ik
niet alles opschrijven en in de tweede plaats wil ik dat in geen geval. Ik zou dan
immer steeds opnieuw uiting moeten geven aan m'n onrust en verlangen, en ik wil
me toch juist disciplineeren en m'n gedachten over dit alles, over de materie hier de materie van SS, van een korst brood en dunne soep, van luizen en vlooien - de
baas laten blijven.
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Weer denk ik aan een woord van Goethe, dat ik me tot richtsnoer koos, een paar
versregels, die ik reeds in mijn gymnasiumtijd zoo bewonderde:
Feiger Gedanken
bängliches Schwanken,
weibisches Zagen,
angstliches Klagen
wendet kein Elend,
macht dich nicht frei.
Allen Gewalten
zum Trotz sich erhalten,
nimmer sich beugen,
kräftig sich zeigen,
rufet die Arme
der Götter herbei.

Een vlucht in de literatuur? Ik kan dit niet zoo precies analyseeren, maar ik weet wel,
dat ik daardoor de werkelijkheid niet uit het oog verlies. Daar zorgt ze trouwens zelf
wel voor.

20 September
Op de plank rechts onder mijn bed lag vanmorgen een boek van Carl Sonnenschein.
Het behoort waarschijnlijk aan mijn benedenbuurman, dien ik alleen maar ken van
zien, maar nog nooit gesproken heb. Hij is ‘personeel’, werkt in de Schreibstube en
slaapt hier alleen maar.
Naar het boek te oordeelen, een katholiek.

's Avonds
Kennis gemaakt met mijn onderbuurman. Ik vroeg hem het boek van Sonnenschein
te mogen lezen en we kwamen daardoor in gesprek. Hij verwonderde zich, dat ik
dien schrijver kende, doch minder, toen hij hoorde dat ik lang in Berlijn had gewoond,
omdat Sonnenschein daar, ook onder niet-katholieken immers een bekende figuur
was, vooral door zijn sociaal werk.
Dr A. komt uit Freiburg im Breisgau, was oorspronkelijk historicus doch is nu
bibliothecaris. Ik vroeg hem m'n kennis over katholieke Duitsche literatuur wat te
willen aanvullen, en hij heeft m'n voorstel aanvaard, scheen er zelfs erg mee
ingenomen te zijn.

21 September
Vandaag bloed gegeven aan een Joegoslaaf, 300 ccm.
Ali deed weer de transfusie, zoodat alles vlot verliep. Eenmaal
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prikken. Ik was eerst bang, dat de SS dokter het zou doen, want die heeft Lazus, die
gisteren ook bloed gegeven heeft, zoo leelijk toegetakeld, dat hij z'n arm nu in een
doek draagt en hem bijna niet bewegen kan. Pas bij de veertiende poging vond hij
de ader. Heini die er bij stond, kon natuurlijk niet ingrijpen omdat het de SS dokter
was.

22 September
De bibliothecaris wordt me steeds sympathieker.
Op het plankje naast zijn bed ligt behalve het boek van Sonnenschein een werkje
over de Heilige Theresia, en tegen den muur is een reeds vergeelde foto geprikt van
het Münster in Freiburg - zijn Kerk.
Hij is bijna drie jaar hier, maar heeft - lijkt me, telkens als ik hem naar de
Schreibstube zie gaan - zijn vaste gewoonten behouden.
Hij leest veel, meestal kerkgeschiedenis en is buitengewoon precies en accuraat.
Hij ziet de ellende om zich heen wel, maar laat ze - uit zelfbehoud - niet op zich
inwerken, doch ik heb al gezien, dat hij van de paketten die hij ontvangt, veel
weggeeft.

's Avonds
Ik heb Dr A. vanmiddag tijdens de ‘Bettruhe’ wel een uur gade geslagen.
Hij zat rustig aan tafel te lezen, met papier en potlood naast zich. Toen kwam eerst
de uitgehongerde Jood uit Boedapest - twee bedden van me af - hem om een stuk
brood vragen. A. was buitengewoon hoffelijk, zette met het potlood een streepje in
z'n boek, waar hij bij z'n lectuur gebleven was, sloeg het dicht, ging naar z'n kastje,
haalde er een stuk brood uit en overhandigde dat den Hongaar, zonder verder met
hem te praten.
Daarna vervolgde hij zijn lectuur tot de tweede candidaat verscheen: de Pool die
gisteren aan zijn oksel geopereerd is. Weer was hij heel beleefd en hetzelfde spelletje
begon: weer het streepje met het potlood, weer het dichtklappen van zijn boek, weer
de gang naar de kast....
Een kwartier later, toen de Bettruhe afgeloopen was, legde hij
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zijn kerkgeschiedenis onder zijn hoofdkussen, wierp nog een blik op de foto van het
Münster en ging naar de Schreibstube, even statig alsof hij naar zijn bibliotheek in
Freiburg ging.

23 September
Vandaag viel in een gesprek met Heini de naam Gustav Landauer. Hij heeft hem
gekend en koestert nog steeds een diepe vereering voor hem, die ik goed begrijpen
kan.
‘Landauer heeft me veel geleerd, waar ik nu nog wat aan heb’, zei hij. ‘Vooral
tijdens mijn zes jaren tuchthuis voelde ik dat. Ik zou je geen andere kunnen noemen
die me zooveel gegeven heeft.’
Na dit gesprek weer tot de conclusie gekomen, dat het een groot onrecht is, dat
Landauer's naam in geen enkele Duitsche literatuurgeschiedenis van voor '33 te
vinden was, dat zijn werk zoo onbekend bleef - ook in ons land. Z'n boek over
Shakespeare, zijn essays over Meester Eckhart, over Poe, Kleist enz. dienden toch
zeker genoemd te worden. Landauer was echter tevens een socialist, dus voor de
officieele literatuurprofessoren natuurlijk een voldoende reden, om zijn werk in een
hoek te duwen en tot vergetelheid te doemen.
Hier dient later een groot onrecht te worden hersteld.

24 September
Ook vandaag weer heel lang en uitvoerig met Heini over Landauer gesproken.
In April was het vijfentwintig jaar geleden, dat hij in Stadelheim - nauwelijks 20
km hiervandaan - vermoord werd. Beieren was toen in opstand, en een kort oogenblik
leek het, dat Duitschland zich bij de Russische revolutie aan zou sluiten.
‘Hier in Beieren’ - vertelde Heini, blij dat hij er met mij over praten kan - ‘is het
toen in Augsburg begonnen onder aanvoering van Ernst Nikisch’. Dezelfde Nikisch, die nu al jaren als frondeur van het nationaal-socialisme ergens
in een K.Z. zit. Hij stond toen aan den kant van Kurt Eisner en van Landauer. Die
schijnt aanvankelijk een overtuigd pacifist te zijn geweest en heeft in zijn ‘Aufruf
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zum Socialismus’ de marxistische opvattingen bestreden. In die Aprildagen plaatste
hij zich echter aan de spits der arbeiders.
‘Ik herinner me hem nog precies’ ging Heini verder ‘we vergaderden toen in een
der kamers van het Wittelsbach-paleis, en de magere figuur van Landauer met zijn
zwarten baard en z'n donkere, vurige oogen stak merkwaardig af tegen het witte
behang en de witte meubels met hun gouden versierselen. Toen ze hem einde April
1919 doodsloegen, was het net of ik m'n vader verloor.’
De moordenaars zijn natuurlijk nooit gestraft, hoewel hun namen bekend waren.
Dat was toen ook al zoo.
‘In '33 hebben ze zijn lijk opgegraven’ vertelde Heini - ‘en verbrand, maar ik ben
overtuigd, dat vele vrienden in Beieren hem nog niet vergeten hebben - hem evenmin
als de anderen’. ‘Als wie bijvoorbeeld?’
‘Als Erich Mühsam, die ook met ons mee vocht, daarna lange jaren in het tuchthuis
Niederschönefeld zat en die ze - want “ze” vergeten niets en niemand - later toen ze
aan de macht kwamen, vermoord hebben. In 1933 al. In Oraniënburg. Misschien
herinner je je dat?’
Ik herinner het me maar al te goed. Ik heb Mühsam einde 1932 nog in Berlijn
ontmoet, zat Mei '33 zelf ook in Oraniënburg en ken dus precies de plek waar hij
opgehangen is. En ik heb daarna immers ook enkele artikels over deze moord
geschreven, en over Oraniënburg....
En gewaarschuwd....

Na het appèl
Onwillekeurig aan de brochure gedacht, die ik zelf in Juni '33 publiceerde onder den
titel ‘De brouwerij van Oraniënburg’. En aan mijn radio-toespraak over den
Vlaamschen zender. Maar - als steeds - was dit alles aan doovemans-deuren
gesproken. De Eenigen, die wel wisten, waar ik voor waarschuwde, waren de
N.S.B.ers, die de brochure uit de handen der colporteurs rukten en - nu reeds elf jaren
geleden - in de straten van Amsterdam verscheurden.
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25 September
Vertelde Heini vanmiddag dat ik Toller's autobiografie vertaald had, en dat ik den
naam van ‘Niederschönefeld’ dus heel goed kende.
‘Ja, Toller heeft daar ook heel lang gezeten. Hij schreef er z'n eerste drama: “Die
Wandlung” en zijn “Schwalbenlieder”, die later zoo beroemd geworden zijn tenminste onder de Duitsche arbeiders verzen over de zwaluwen, die zich in z'n cel
genesteld hadden en die de cipiers natuurlijk dadelijk weggejaagd hebben, toen ze
er achter kwamen.’
Heini was erg blij, toen ik hem zei, dat ik en vele Nederlanders die verzen kenden
- en er van hielden.
‘Toller schijnt in dat tuchthuis flink van zich afgebeten te hebben’ vertelde Heini
nog - ‘want toen ik in 1935 er zat - dus meer dan tien jaar later, waarschuwde een
der cipiers me bij voorbaat, me vooral niet ‘zoo te gedragen als die rooie Toller.’
‘Weet je trouwens, dat in 1919 Toller het commando over de stad Dachau voerde en
ze - helaas vergeefs - verdedigde?’ Ik herinner het me, evenals een brochure vol
verwijten over zijn - onvoldoende militaire hoedanigheden, verwijten, die
waarschijnlijk gegrond waren, maar Toller's roem blijft daardoor onaangestast.
Deze dichter zal leven in lengte van dagen, omdat hij gestreden heeft voor de
rechten van zijn volk, in 1919 en later, zijn leven lang - tot aan zijn dood....
En Beieren is dus niet alleen een land van reactie, niet alleen een land van
concentratiekampen. Ook hier is gevochten voor de Vrijheid, door Landauer en
Eisner, door Leviné, Toller en Mühsam en tienduizenden anderen.
Het doet goed daar in Dachau weer aan te worden herinnerd. Het geeft nieuwen
moed - nieuw vertrouwen.

Voor het slapen gaan:
Ik vergat één: Hans Beimber, die al in '34 uit dit kamp ontvluchtte en daarna: ‘Die
Hölle Dachau’ schreef. Het idee, dat wij hier nu in deze hel zitten, is zóó onwerkelijk,
dat ik niet aan Beimber gedacht heb, hoewel we aan hem eigenlijk steeds
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het eerst moeten denken daar zijn geschrift het eerste was over Dachau. Hoevele,
die toen meenden dat dit alles maar propaganda was, voelen de waarheid van z'n
woorden nu aan den lijve. Beimler zelf is toen naar Spanje getrokken om het volk
ook daar tegen de fascisten te helpen en toen in '36 in de Universiteitswijk te Madrid
gesneuveld - een goede Duitscher....

26 September
Dr A. sprak vanmiddag voor ons kringetje, zooals bij beloofd had, over Heinrich
Hansjacob. We zaten in de hoek van de Stube om A's bed heen; Heini had te voren
beloofd ons te zullen waarschuwen, wanneer er ‘bezoek’ op komst was.
Heinrich Hansjacob schijnt een stokpaardje van A. te zijn, dat was dadelijk te
merken en ook te begrijpen, beide zijn immers in Freiburg geboren en getogen.
Ik moest tot mijn schande bekennen, dat ik heel weinig van hem gelezen had, maar
ik herinnerde me een reisbeschrijving uit Italië, die in vele opzichten afweek van de
meeste: er was daarin namelijk niet in de eerste plaats sprake van Italië, maar de
auteur plaatste zich steeds op den voorgrond. Omdat hij echter werkelijk wat te
zeggen had, en dit deed op een voor een priester buitengewoon persoonlijke en
onafhankelijke manier, hinderde het geen oogenblik. Hij had toen de indruk op me
gemaakt van een priester-rebel, wiens oeuvre de moeite waard was, hetgeen door
A's lezing bevestigd wordt.
Hansjacob blijkt veel over het leven der Schwartzwald-boeren geschreven te
hebben - vooral novellen. Ook zijn reisjournalen uit Frankrijk, Zwitserland en
sommige Duitsche provincies interesseeren me, en ik heb me stellig voorgenomen
vooral z'n boek ‘In den Niederlanden’ (1903) later uit de Koninklijke te gaan halen.

27 September
Ik begin steeds meer bewondering te krijgen voor Dr A. Hij zit hier nu al twee jaren
en is altijd zoo rustig en kalm of hij in zijn bibliotheek in Freiburg zit in plaats van
in de hel, die Dachau heet. En wat een echte bibliothecaris! Een uur geleden bracht
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hij me - in zijn keurig, ouderwetsch handschrift notabene - een lijstje met niet minder
dan - 62 titels van werken van Hans-jacob. Met het jaartal van verschijnen, formaat
enz. Alles uit z'n geheugen opgeschreven, want hier zijn geen boeken van Hans-jacob.
Ook de naam van den Vlaamschen biograaf, waar hij het gisteren over had en
wiens boek in Gent verscheen (in 1901) is hem te binnen geschoten: H. Bisschop.
Hij herinnerde zich zelf nog, dat een andere priester: Anton van Rijswijck van het
Bisschoppelijk College te Roermond (Christoffelstraat 7) aan een uitvoerige studie
over Hansjacob bezig is, en vroeg me den schrijver te willen mededeelen, dat hij A. - hem na den oorlog gaarne verdere gegevens wilde verschaffen....
‘Als we beide hier tenminste levend uitkomen’ voegde hij er voorzichtig aan toe.

's Avonds
Heini gaf me vandaag - (in herinnering aan ons gesprek over Landauer) - een nog
ongebruikt dictaat-cahier, dat hij voor me uit de kamer van de Chef-arts had
‘georganiseerd’. Op de eerste pagina had hij geschreven: ‘Nichts lebt als die Tat
ehrlicher Männer’32) - een woord van Landauer.
Ik zal het voor mijn notities gebruiken, en hoop het later mee naar huis te kunnen
nemen.

28 September
Er was vanmiddag van 1-5 luchtalarm, de beste gelegenheid om rustig te lezen en te
schrijven.
Adi had me gisteren juist een deel Kleist gebracht. Ik heb er heel lang in gebladerd
en moest toen aan K. denken, die me iederen keer opnieuw verwijt, dat ik klassieken
lees die, zoo beweert hij tenminste ‘ons niets meer te zeggen hebben en bovendien
verouderd zijn.’ Hij zelf leest bij voorkeur Jo van Ammers Kühler....
Ineens kreeg ik een ingeving, en vertaalde het korte ‘Lehrbuch der französischen
Journalistik’ dat Kleist in 1809 voor de ‘Germania’ schreef.
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Ik veranderde er een paar woorden in. Vier of vijf, niet meer. Na het appèl krijgt hij
het dadelijk te lezen. Ik zal hem natuurlijk niet zeggen wie het schreef en wanneer
het verscheen, en ben zeer benieuwd hoe hij reageeren zal:
Leerboek der Nazi-journalistiek.
Inleiding: De journalistiek is in het algemeen de oprechte en eenvoudige kunst om
het volk te informeeren over hetgeen in de wereld plaats vindt. Ze is geheel en al een
privézaak en elke inmenging der regeering, van welken aard ook, is haar vreemd.
Als men de Nazi-couranten nauwkeurig leest, ziet men, dat ze volgens geheel eigen
principes gemaakt zijn, wier systeem men de NAZI-JOURNALISTIEK kan noemen.
Wij willen een poging doen om het ontwerp van dit systeem, zooals dit waarschijnlijk
in het geheime archief te Berlijn berust, hier te verklaren.
Verklaring: De Nazi-journalistiek is de kunst om het volk te doen gelooven wat
de regeering goed dunkt. Ze is enkel en alleen een zaak van de regeering en elke
inmenging van privé-zijde, zelfs het toezenden van vertrouwelijke brieven, die de
actueele zaken betreffen, ten strengste verboden. Haar doel is, de regeering - alle
gebeurtenissen ten spijt - te handhaven, en de gemoederen, elke verleiding van het
oogenblik ten trots, in zwijgende onderworpenheid onder het juk hiervan te buigen.
De twee voornaamste principes:
I - Wat het volk niet weet, maakt het niet heet.
II - Wat men het volk driemaal zegt, houdt het voor waar.
Opmerking: Deze principes zou men ook de principes van Goebbels kunnen noemen.
Want ook al zijn ze niet direct door hem uitgevonden, (evenmin als de wiskunde
door Euclides) toch is hij de eerste, die ze, - volgens een bepaald en logisch systeem
- heeft toegepast.
Opgave: Een aantal couranten redigeeren, die
1o alles, wat in de wereld gebeurt, verminken en desniettemin
2o een tamelijk vertrouwen genieten.
Stelling ten behoeve der oplossing: De waarheid zeggen beteekent in de eerste plaats
de waarheid heelemaal, en niets dan de waarheid te zeggen.
Oplossing: Men redigeere dus twee bladen, waarvan een nimmer
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liegt, het andere echter de waarheid zegt, op die manier is het probleem opgelost.
Bewijs: Daar het eene nooit liegt, het andere echter de waarheid zegt, is de tweede
eisch vervult. Daar het eene echter verzwijgt wat waar is, en het andere er aan toe
voegt wat gelogen is, zal, zooals iedereen moet inzien, ook de eerste eisch vervuld
zijn. Quod est demonstrandum.
Verklaring: Het blad, dat nooit liegt, maar nu en dan de waarheid verzwijgt noeme
men de ‘Völkischer Beobachter’ en late men officieel verschijnen, het andere, dat
de waarheid zegt maar er soms leugens aan toevoegt noeme men ‘Das Reich’ of ook
‘Deutsche Allgemeine Zeitung’ en late men slechts in een privé-onderneming
verschijnen.
Indeeling der journalistiek: De Nazi-journalistiek wordt verdeeld in de leer van
de verspreiding:
I - van ware berichten
II - van foutieve berichten
Elk soort bericht eischt een eigen wijze. van verspreiding; waarvan hier sprake zal
zijn.
Hoofdstuk I Over de ware berichten
Artikel I Over de goede berichten
Stelling: Aan het werk kent men den meester.
Bewijs: Het bewijs van deze stelling is duidelijk. Het berust op de zon, vooral als
ze opgaat, op de Egyptische pyramiden, op de St. Pieter, op de Madonna van Raphaël,
en op vele andere heerlijke werken der Goden en menschen.
Opmerking: Men zou inderdaad kunnen meenen, dat deze stelling in de
Nazi-journalistiek niet voorkomt. Wie de kranten echter met belangstelling gelezen
heeft, zal toegeven, dat hij ze er in vindt, waarom we haar hier dan ook, ten gerieve
van het systeem, moeten noemen.
Korollarium: Intusschen geldt deze stelling in al haar strengheid slechts voor de
‘Völkischer Beobachter’, en ook hiervoor alleen bij goede berichten van buitengewoon
en beslissend belang. Bij goede berichten van ondergeschikt belang mag de
‘Völkischer Beobachter’ ze eenigszins prijzen, maar ‘Das Reich’ en de ‘Deutsche
Allgemeine Zeitung’ moeten ze luide uitbazuinen.
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Opgave: Het volk een goede tijding mededeelen:
Oplossing: Handelt het zich over een algeheele nederlaag van den vijand, waarbij
deze kanonnen, materiaal en munitie verloren heeft en in de moerassen gejaagd is:
men deele dit mede en zet er een punt achter.
Is het slechts een gevecht, waarbij niet veel voordeel behaald is: men zette in de
‘Völkischer Beobachter’ één, in ‘Das Reich’ drie nullen achter elk getal, en verzende
de bladen met extra koeriers door de heele wereld.
Opmerking: Hierbij is het niet noodzakelijk om te liegen. Men behoeft alleen maar
bijvoorbeeld de gewonden, die men op het slagveld gevonden heeft, ook nog onder
de gevangenen op te nemen. Daardoor krijgt men twee rubrieken, en is het geweten
gered.
Artikel II: Over de slechte berichten.
Stelling: Tijd gewonnen - alles gewonnen.
Opmerking: Deze stelling is zoo duidelijk, dat ze niet behoeft bewezen te worden,
en de ‘Führer’ heeft haar dan ook onder z'n principes opgenomen. Ze leidt, haast
vanzelfsprekend tot de kunst om voor het volk de slechte berichten verborgen te
houden, waarvan straks sprake zal zijn.
Korollarium: Intusschen geldt ook deze stelling, in al haar strengheid alleen maar
voor ‘Das Reich’ en voor de ‘Deutsche Allgemeine Zeitung’, en ook voor deze
uitsluitend bij slechte berichten van gevaarlijken en wanhopigen aard. Slechte
berichten van draaglijken aard, kan de ‘Völkischer Beobachter’ dadelijk openhartig
toegeven: ‘Das Reich’ echter en de ‘Deutsche Allgemeine Zeitung’ moeten doen,
alsof het niet zeer belangrijk is.
Opgaven: Een slecht bericht voor het volk verbergen:
Oplossing: De oplossing is gemakkelijk. Voor het binnenland geldt voor alle
bladen het parool: zwijgen als een visch. Brieven, waarin daarover geschreven wordt
onderscheppen; verbieden in winkels en café's hierover te spreken.
Voor het buitenland - confiscatie der kranten, die er toch over durven schrijven;
arrestatie, deportatie en terechtstelling der redacteurs en het benoemen van nieuwe
redacteurs.
Dit alles of door inbeslagneming of door verordeningen van hooger hand.
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Opmerking: Deze oplossing is zooals men ziet, slechts een beperkte, en vroeg of laat
komt de waarheid toch aan het licht. Wil men de geloofwaardigheid van de kranten
niet in gevaar brengen, dan moet er noodzakelijk een kunst bestaan, om het volk
slechte berichten bij te brengen. Waarop zal deze kunst berusten?
Stelling: De Duivel laat geen schelmen in de steek.
Opmerking: Ook deze stelling is zoo duidelijk, dat ze alleen pas verward zou
worden, als men ze wilde bewijzen, zoodat we er niet verder op ingaan, maar ze
dadelijk in practijk willen brengen.
Opgave: Het volk een slecht bericht bijbrengen.
Oplossing: Men zwijge er over tot de omstandigheden veranderd zijn. Intusschen
houde men het volk aan de lijn met goede berichten: of met ware - uit het verleden;
of ook met tegenwoordige - als er zijn: zooals b.v. de verovering van Parijs en
Warschau, het gezantschap van de Tenno, en de aankomst van het koren uit de
Oekraine; bij gebrek aan zulke berichten, met berichten die gelogen zijn. Zoodra de
omstandigheden echter anders zijn geworden, hetgeen steeds geschiedt, en men het
een of andere voordeel - hetzij een groot hetzij een klein - behaald heeft: kondige
men dit met groote letters aan; en als een klein onbelangrijke bijkomstigheid brenge
men dan het slechte bericht q.e.d.
Opmerking: Hierin ligt eigenlijk nog de stelling besloten:
Wanneer men een kind een lichtje laat zien, huilt het niet: - want daarop berust
gedeeltelijk de toegepaste methode.
Korollarium: Geheel en al het stilzwijgen bewaren, zooals de oplossing vereischt,
is in vele gevallen onmogelijk; want reeds de datum van een bulletin over een verloren
veldslag b.v. dat door het hoofdkwartier opzettelijk een paar dagen later wordt
uitgegeven, verraadt dit feit. In dit geval vervalsche men de datum, of men fingeere
een drukfout, of men late de datum heelemaal weg. De schuld komt op rekening van
de zetter of corrector.

29 September
K. begreep er natuurlijk niets van, toen ik hem mijn vertaling liet lezen. Eerst dacht
hij, dat het een stuk uit een illegaal blaadje was, en nota-bene door mij geschreven.
Ik heb hem toen maar
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de waarheid verteld, en dat ik een paar namen had veranderd b.v. van Talleyrand in
Goebbels en die van de Fransche kranten natuurlijk. En - als klap op de vuurpijl heb ik nog Goebbels' uitspraak geciteerd, die Kleist de vorige week - ‘wohl den
deutschesten unter den grossen deutschen Dichtern’ - noemde. K. wist toen niets
meer te antwoorden - wat niet vaak voorkomt.

30 September
De Franschen die uit Compiegne gekomen zijn, hebben kans gezien heel wat boeken
binnen te smokkelen. Suire gaf me vandaag een bloemlezing uit de Vauvenargues,
die ik tot nu toe alleen van naam kende.
Hoevele malen ben ik niet van plan geweest de Fransche moralisten te lezen!
Bladerend zag ik dadelijk een uitspraak, die me hier wel bijzonder moest treffen: ‘le
courage surmonte tout’. Dus ook de angst voor de SS, voor typhus, voor de laatste
dagen hier....?
Ben ik eigenlijk moedig?

Eindnoten:
22) ‘De cultuurwaarde van een tijdperk van Duitsch geestesleven zal steeds bepaald worden door
de vraag, in hoeverre van Marrées als actueel wordt beschouwd.’
23) ‘Gruwelijke tijd, waarin de Waarheid, de Vrijheid, de Vreugde, zelfs de Ellende zweeg, en niets
gehoord werd, dan de kanonnen en hun geheele oorlog. Een parabel van dezen tijd waart op de
ijsbergen en op de ijszeeën: ook daar zwijgt de wereld, geen blad, geen vogel, geen zuchtje
wordt gehoord in de wijde dood; slechts van tijd tot tijd donderen vallende sneeuwlawines en
krakende ijsvelden en doortrekken de woestijn van het oor.’
23 II) ‘De asch der steden en der dooden vloog in het rond en verstikte het Heden; en de landschappen
werden grijs, als onder een aschregen van den Visuvius, en al het groen stierf. Maar hebt gij
niet zien aankomen, dat de aschregen van den vuurspuwenden berg later alle wortelen zou
voeden, alle takken en bloesems door z'n hitte tot bloeien zou brengen, en met geweld uit de
woestijn een Eden zou maken?’
24) ‘Wat hadden de vorsten van deze gezanten en nuntii - over geluk en ongeluk, over de ziekte
van eigen en vreemde staten - niet kunnen te weten komen! Hebben ze de Fransche Revolutie
niet geprojecteerd - tevens de jammerlijke gevolgen van de duitsche inmenging hierin - en het
ontwaken van Frankrijk?’
25) ‘Van een kinderlijke harmonie zijn eens de volkeren uitgegaan - de harmonie der geesten zal
het begin van een nieuwe wereldepisode zijn.’
26) ‘Ik ben te lauw en te onverschillig geworden, te on-aardsch, te traag, ja, zacht te zijn, te juister
tijd, is wel goed, maar zacht te zijn op het onjuiste oogenblik, dat is leelijk, want het is laf.’
27) ‘Je zult veroveren, en vergeten waarvoor.’
28) ‘Knechtsdienst doodt, doch een rechtvaardige overwinning wekt elke ziel tot nieuw leven.’
29) ‘Heel je ziel beveelt het je. Haar niet volgen leidt vaak tot ondergang, doch haar volgen misschien
evenzeer.’
30) ‘Inderdaad: het was een ongewoon project mijn Elysium met behulp van een rooversbende te
willen oprichten.’
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31) ‘Men vraagt niet of gijlieden wilt: - gij wilt immers nooit, gij knechten en barbaren. Jullie wil
men ook niet beteren, want dat zou vergeefsche moeite zijn. Men wil er slechts voor zorgen,
dat jullie den zegetocht der Menschheid niet in den weg staat.’
32) ‘De daad van een eerlijk man is onsterfelijk.’

[October 1944]
1 October
Drost komt me vertellen, dat Wiardi Beckman vandaag als ‘Blutspender’ het Revier
binnengeloodst zal worden, en dat er dus gelegenheid zal zijn uitvoerig met elkaar
te spreken. Ik verheug me er op.

2 October
Den heelen ochtend met Wiardi Beckman op de bank voor de Totenkammer zitten
praten. Het begin was erg moeilijk. We spraken eerst - beide met opzet, geloof ik,
doch zonder het elkaar te laten merken - over algemeene dingen, daarna heel
voorzichtig en nogal vaag over een samengaan na de oorlog van sociaal-democraten
en communisten. W.B. scheen het met me eens te zijn, doch ik heb niet de indruk,
dat dit blijven zal, wanneer we concreter op de zaak ingaan. Ook ben ik bang dat hij
de kwestie vooral wil zien vanuit de situatie zooals ze voor den oorlog was.
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Mijn meening is, dat we moeten beginnen met de absolute noodzakelijkheid van een
samengaan te erkennen, en daaraan alle locale moeilijkheden ondergeschikt te maken.
Het is een kwestie van willen, en of hij diep in wil, lijkt me tamelijk twijfelachtig.
Toen we beide eigenlijk nog als katten om de heete brij heen liepen, kwam Hoornik
bij ons zitten en nam het gesprek een andere wending. Zij spraken over een eventueele
medewerking aan ‘Het Volk’ na den oorlog en W.B. verklaarde, dat hij een begaafden
jongen katholieken journalist - ik geloof van ‘De Tijd’, - dien Hoornik hem noemde,
later graag aan zijn blad zou willen verbinden.
Ik zweeg eerst en antwoordde, toen W.B. me om mijn meening vroeg, dat - volgens
mij - de keuze van een medewerker voor een werkelijke arbeidspers vanuit een heel
ander standpunt beoordeeld moest worden dan voor de NRC, de Telegraaf of het
Handelsblad. Een journalist van de arbeiderspers moet niet alleen de gedachten-wereld
van de arbeiders kennen, hun geestelijke nooden en behoeften, evenals hun materieele,
hij moet ook van uit een andere maatschappij-beschouwing schrijven, en heel anders
tegenover de politieke problemen staan.
Tijdens ons debat kwamen we dichter bij de kern. Het gesprek had verder een
prettig verloop. W.B. leek het met me eens te zijn, maar ik ben overtuigd, dat hij in
de praktijk anders zou handelen.

4 October
Gisteren en eergisteren heel lang en uitvoerig met W.B. gepraat. Hij wordt me als
mensch steeds sympathieker, maar over zaken van politiek zijn we het steeds minder
eens. Later samengaan zal wel op den duur onmogelijk zijn, omdat ons uitgangspunt
zoo geheel verschillend is. Ik meen dat dit hetzelfde zou moeten zijn, maar dit is niet
het geval.

6 October
De discussies met W.B. leiden tot niets. Ik schijn, ondanks eenige ervaring met W.B.'s
Vlaamsche vrienden toch het wezen van de voornaamste leiders der sociaal-democratie
niet aan te voelen.
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W.B. weigert b.v. pertinent Marx' theorieën te aanvaarden, hoewel ik nog niet goed
begrepen heb, wat hij er tegenover wil stellen. Bij verder praten over politieke
problemen en vragen van wereldbeschouwing bleek hij uiteindelijk een calvinistisch
denkend en voelend man en een vurig Oranje-aanhanger te zijn. Hij aanvaardt de
Koningin ook niet vanuit het standpunt, dat een groot deel van het Nederlandsche
volk achter haar staat, maar omdat hij een gloeiend bewonderaar van Oranje is.
Jammer dat hij daar zooveel over praat en zoo bitter weinig over de mogelijkheden
van een eenheidsfront, en dat zulke bijzakelijke problemen door hem zoo op den
voorgrond worden geplaatst, hoewel ze stellig geen struikelblok voor een samengaan
behoeven te vormen.

7 October
Las vandaag in de ‘Völkischer Beobachter’ dat Henr. de Man er ondanks
achtervolging door Fransche partisanen, in geslaagd is de Zwitsersche grens te
bereiken. Liet de krant aan W.B. zien. De voorzitter der Tweede Internationale door
Fransche arbeiders gehaat en achtervolgd - is de symboliek ervan niet diep tragisch
- is dat geen drama van historische beteekenis?

10 October
Het was gisteren mijn beurt om een ‘lezing’ te houden, en ik heb tusschen de bedden,
in de hoek van onze Stube, zoo goed en kwaad het ging, over Potgieter gesproken.
Merkwaardig - ik voelde zelfs iets van nationale verantwoordelijkheid, toen ik het
over dezen dichter had, dien ik, ondanks het protest van zoovele vrienden (vooral
van Closset), als een der grootste Nederlandsche schrijvers van de afgeloopen eeuw
beschouw.
Na de Meidagen van '40 was Verwey's ‘Leven van Potgieter’ het eerste boek dat
ik las, en als ik hier uitkom, zal ik het wederom gaan lezen....
Ik weet niet of het mij gelukt is A. en de anderen een indruk van zijn kunst te
geven, omdat Potgieter's werk voor buitenlanders wel steeds ontoegankelijk zal
blijven. Men zou het misschien kunnen vertalen, maar dat is met alleen heel moeilijk,
doch
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werken als ‘Gedroomd Paardrijden’ of ‘De nalatenschap van een Landjonker’
verlangen bovendien een uitvoerig commentaar, waarvoor een aparte Potgieter-studie
vereischt wordt. Het typisch Hollandsche wezen van zijn kunst zal trouwens voor
een niet-Hollander moeilijk te benaderen zijn.
Ik heb hem dus gisteren pogen te schetsen als de - naast Multatuli - grootste
Nederlandsche figuur in de Europeesche Romantiek, en er den nadruk op gelegd dat
hij niet alleen een groot Nederlander doch ook een groot Europeaan was. Ik wees op
zijn veelzijdige kennis van de Fransche, Engelsche, Amerikaansche en Zweedsche
literatuur. Ik noemde - speciaal voor A - het gedicht ‘Voor het Eeuwfeest van Friedrich
Schiller's geboorte’, maar ik kende er helaas geen regel van uit m'n hoofd. Potgieter
huldigde ook in Schiller vooral den groote strijder voor Vrijheid, Godsdienst en
Vaderland evenals hij dat Dante deed (in ‘Florence’) en Georg Washington en
Abraham Lincoln.
Dat zijn onderwerpen ons thans weer meer bezighouden dan ooit, is een reden te
over om te constateeren, dat hij als dichter niet verouderd is. Ik geraakte zelfs in vuur
en noemde hem onzen ‘nationale vrijheidsdichter’, - en ben bereid, dit later tegen al
m'n vrienden te verdedigen.
Toen A. vroeg of Potgieter de Duitsche cultuur ook zoo goed kende, antwoordde
ik dat hij dit stellig deed, doch dat zijn genegenheid uitging naar Amerika. Voor het
reactionnaire Duitschland dier dagen voelde hij natuurlijk geen sympathie.
Ook Bakhuizen had een verrassend scherpe kijk op de Duitsche toestanden en ik
hoop, dat ik m'n groote studie ‘Bakhuizen en Heine’, waar ik mee bezig was, toen
ze me kwamen halen, later uit kan werken).
K. maakte na afloop nog de opmerking dat Potgieter's poëzie hem te moeilijk was.
Ik wees hem op de gedichten van Paul Valery, dien hij terecht zoo bewondert, en
dat hij Faust II ook niet zonder commentaar kan lezen. En Dante evenmin.

11 October
Hoe vaak hebben Telders en ik in Vught niet over Potgieter gesproken!
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Hij raadde me toen aan, in verband met Potgieter's liefde voor de Amerikanen, de
democratische opvattingen der concordgroep, van Thoreau en anderen te bestudeeren.
Nu ik weer aan Telders denk, kom ik tot de ontdekking dat ik in hem eigenlijk
hetzelfde bewonder als in Potgieter: zijn liefde voor de Vrijheid, zijn liefde voor
Nederland's verleden, die hem niet belette wereldburger te blijven, zijn Droom....

13 October
Vanmiddag een buitengewoon prettig gesprek gehad met W.B. Zoodra we op literair
gebied belanden vlot alles veel beter. Hij bleek evenals ik, een groot bewonderaar
van Verwey, en we hebben den heelen middag, heen en weer loopend over de
Lagerstrasse, het plan voor een boek over Verwey - dat ik hem aanried te schrijven
- overwogen, zelfs de stof en de hoofdstukken al ingedeeld.
Het was een goed gevoel het in zoovele opzichten met elkaar eens te zijn, zich te
kunnen laten gaan en samen een plan te ontwerpen.

Na het appèl
W.B. bezit een benijdenswaardige kennis van de klassieken en leest zoowel Vergilius
als Homerus, die beide in de Lagerbibliotheek zijn, zonder woordenboek of
commentaar.

15 October
Frits van Hall is vandaag opgeschreven voor transport. Waarheen weten we nog niet.
Dit had niet mogen gebeuren. Ik voel het als een naderend onheil.
Ik heb hem verweten, dat hij zich niet weer verborgen heeft, zooals nu reeds vele
malen. Dat hij niet in het Revier was gevlucht, bij Drost of van Dommelen. Dat hij
het me niet terstond heeft laten weten - misschien had ik er via Adi nog iets aan
kunnen veranderen. Zijn reageeren verontrust me: Hij had er genoeg van zich steeds
te verstoppen, zag er geen heil meer in; ‘Schicksal nimm deinen Lauf.’
Hebben we hem de laatste weken te veel alleen gelaten? Ik geloof
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het niet. Hij wist, waar hij zich steeds verbergen kon. Hij wist, dat wij allen hem
gaarne hielpen. Maar hij is moedeloos geworden door het eeuwige veerstoppen, en
daarom ben ik bang voor wat komen gaat.

16 October
Het is nu zeker: Frits vertrekt naar Auschwitz. Ik geloof, dat hij nu zelf inziet, dat
het verkeerd was zich niet te blijven verzetten. Hij poogde te glimlachen toen wij er
over spraken.
Heb nog geprobeerd te verhinderen dat hij op transport gaat, doch de lijst is reeds
verder dan de ‘Arbeitseinsatz’. Het is nu onherroepelijk.
Auschwitz! Erger was niet mogelijk!
Ik geloof niet, dat we hem ooit zullen terugzien. Ook Eddy en Drost zijn erg onder
de indruk. Hij hoorde zoo bij ons, in Vught en ook hier. Van ons allen bewoog zijn
denken zich in de hoogste regionen, zonder ook maar één oogenblik het contact met
de realiteit te verliezen. Hij was een aristocraat: zuiver en voornaam. Hij zag de
vuilheid om zich heen niet, wilde ze niet zien. Hij was en bleef - ook in het kamp een kunstenaar, een zoeker naar schoonheid, die onze politieke meening deelde en
verdedigde tegenover anderen, en ze zóó verwerkt had, dat ze een harmonisch
gegroeid deel van zijn denken vormde.
Hoe weldadig waren in Vught - te midden van veel egoïsme en de SS ideologie de kleine plaquetten die hij daar schiep. Teere vrouwenfiguurtjes, steeds verschillend,
steeds speelscher en telkenmale even zuiver en vergeestelijkt en toch anders.
Was hij maar samen met Lebau, Mulder en van Zweden in zijn eerste commando,
de Porseleinfabriek gebleven.
In Augustus was toen het onverwachte gebeurd: de aanvraag van Thorak.
‘Der Lieblingsbildhauer des Führers’ had zijn atelier in de buurt van
Garmisch-Partenkirchen en zocht ‘hulpkrachten’. Wat was voor hem gemakkelijker
dan twee slaven te koopen bij den commandant te Dachau? Men zende mij omgaand
tegen een ‘civiele prijs’ twee bekwame beeldhouwers.
Frits en van Zweden zouden er heen gaan. In burgerkleeren.
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Behoefden zich dan slechts eenmaal per dag bij de ‘Örtliche Polizeibehörde’ te
melden. Het mooiste commando van Dachau. Wekenlang hebben we er over loopen
praten in het straatje tusschen blok 20 en 22 en toekomstplannen gesmeed. We
meenden dat onze groote kans gekomen was. Van Zweden zou er voor zorgen dat
ik ook ‘aangevraagd’ werd, zoogenaamd om een monographie over Thorak te
schrijven, en dan wilden we met z'n drieën ontvluchten.
Maar - wekenlang had de commandant geen SS-man, geen ‘Posten’ vrij om hen
naar de plaats van bestemming te brengen. ‘Reserviert für Bildhauer Thorak’ was
echter langen tijd een tooverspreuk, die hen beschermde tegen andere transporten.
Tot ook deze woorden waardeloos werden en Frits zich wederom voelde als een
opgejaagd dier. Nu heeft hij zich laten vangen.

17 October
Thorak. De officiëele beeldhouwer van het Derde Rijk.
Ik herinner me hem nog uit het Romanisches Café. Voor 1933.
Een ‘Streber’, die steeds in de gunst trachtte te komen van de kunstcritici en het
nimmer versmaadde groote sommen van een Joodschen maecenas te aanvaarden.
En die, o zoo graag, bij Flechtheim zou geëxposeerd hebben....
En thans? Lehmbruck's genie wordt niet erkend, Barlach werd in den dood
gedreven, doch Thorak's ster steeg hooger en hooger - tot de hoogste sport van den
hoogste ladder in zijn atelier van gigantische afmetingen. Hooger dan die sport echter
zal ze nimmer kunnen stijgen.
Of hij het zelf niet voelt? Weet hij, dat zijn werk tot spoedigen ondergang gedoemd
is?
‘Trahir ou pas trahir, that is the question’ - zei Suire dezer dagen in een gesprek
over Céline.
Thorak hééft verraden.
Het blijkt ook steeds meer uit zijn werk. Standbeelden van steeds geweldiger
afmetingen demonstreeren de leegheid, de voosheid van zijn onwaarachtige geest.
Frits' kleine plaquetten uit Vught waren zuiver en gaaf. Omdat hij eerlijk is en een
groot kunstenaar tevens. Eerlijk ook in zijn kunst. Zijn werk zal dus blijven.
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Maar - ik schrijf over hem, alsof hij reeds gestorven is. Waarom beklemt me steeds
weer dit angstgevoel? Misschien omdat hij zelf reeds met het leven schijnt afgerekend
te hebben?
Ik wou, dat ik hem nog zeggen kon alles te doen om er doorheen te komen, dat
hij het verplicht is aan zich zelf - aan ons - aan zijn werk.
Ik zal probeeren hem nog voor zijn vertrek - misschien in het groote Bad - te
spreken. Zullen m'n woorden echter nog indruk op hem maken?

18 October
Een dag van tragische toevalligheden.
Om drie uur kwam Pratomo me roepen. Ik was juist rond geweest met de
doodenlijst.
‘Bij het Zahnstation staan Nederlandsche vrouwen uit München. Een er van wil
je spreken.’
‘Hoe heet ze?’
‘Het is de zuster van Frits van Hall.’
Ik zag de vrouwen reeds uit de verte. Waarschijnlijk tien of twaalf. Ook Poolsche.
Ze zijn van Ravensbrück naar München getransporteerd en werken daar in de
Agfa-fabrieken. Komen nu ter behandeling in het Revier, Polen verdrongen zich om
de Poolsche vrouwen.
Ik herkende Frits' zuster terstond, hoewel ik haar nooit ontmoet had. Hij heeft me
veel over haar verteld en ook over Gerrit van der Veen. Ik wist dus, dat ze gearresteerd
was. Ze hebben elkaar in geen anderhalf jaar gezien. Ze hoopte hem nu hier te spreken,
en heeft zich daarom voor den tandarts gemeld. Toen ze me aankeek, zag ik, dat ze
het al wist.
‘Maar hij maakt het verder goed.’
Meer kon ik niet zeggen. Troosten evenmin. Ik greep haar hand en de oude
Scharführer, die de vrouwen begeleidde, keek een anderen kant op, dacht misschien,
dat we getrouwd of verloofd waren.
‘Is hij al weg?’
‘Hij staat nog bij de poort, maar je kunt hem niet meer zien. Er staat SS bij.’
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Ik ging het Revier uit - naar het Bad. Ik wilde probeeren Frits tenminste nog te laten
weten, dat zijn zuster hier was en gezond is. Het zou hem goed doen en nieuwen
moed geven. Op de appèl-plaats ontmoette ik den Joegoslaaf van den Arbeitseinsatz
en vroeg hem naar het transport voor Auschwitz. ‘Het is nog geen vijf minuten
geleden de poort uit gegaan....’
Toen ik terugkwam bij het Zahnstation keek ze mij zwijgend aan. Ze begreep waar
ik geweest was - en dat ik niets bereikt had. Daarna kwam Drost en grif haar het
Roode Kruispakket, dat voor Frits bestemd was. We hadden het hem niet meer kunnen
geven, omdat het gisteren arriveerde, toen hij al naar het groote Bad was gebracht.
Andere vrienden gaven brood en zeep, een kam en een mes.
Het was een groote gebeurtenis: Nederlandsche vrouwen in Dachau.
Het geeft een vreemde onrust. Een gevoel van medelijden en van prikkeling tevens.

19 October
Het fluidum trilt nog na. Er is plotseling een ander element in ons leven gevallen.
De vrouwen komen de volgende week terug en het is alsof we weer meer toekomst
hebben.
Voor we gisteravond slapen gingen. vroeg Eddy: ‘Waar zou Frits nu zijn?’
We waren stellig niet de eenigen, die aan hem dachten. Ondanks het bezoek van
de vrouwen....

20 October
Het valt me op, dat Wiardi Beckman in zijn omgang met andere Häftlingen, die niet
gestudeerd hebben, met arbeiders en anderen, die alleen de lagere school bezochten,
vaak geforceerd is. Niet natuurlijk, maar ook niet onbeholpen. Ik geloof, dat hij zich
moeilijk in kan denken, wat er in de arbeiders omgaat en betreur, dat hij zoo weinig
moeite doet om hen te begrijpen.
Het verwondert me vaak, dat hij hieraan schijnbaar ook geen behoefte heeft,
hetgeen bij een leider van een arbeiderspers
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eigenlijk toch wel het geval moest zijn. Ik zie en waardeer zijn eminente capaciteiten
wel degelijk, maar ze liggen, volgens mij, op een ander terrein. Ik vrees echter, dat
hij toch zijn weg wil gaan en dat onze vriendschap dan niet duren zal.

21 October
W.B. liet me vandaag een gedicht lezen, dezer dagen geschreven, dat me diep trof
en me hem weer veel nader bracht. Een vers voor z'n dochter.
Weemoedig maar niet sentimenteel en heel menschelijk. In dit gave gedicht is
niets geforceerds, niets te bemerken van het ietwat krampachtige, dat hij soms heeft
en dat ook sommige predikanten hebben, niets van deze angst om zich eenvoudig
en natuurlijk te uiten. Dit gedicht is van een hooggestemde, zachte menschelijkheid,
waar ik een diepe sympathie voor voel.
En de laatste, niet heelemaal gelukte regel - heeft iets onbeholpens, dat me ontroert.

22 October
Dr A. sprak vanmiddag voor ons ‘clubje’ weer over een katholiek figuur uit de
Duitsche literatuur. Over Alban Stolz, een priester zooals Hansjacob. Hij schijnt in
Duitschland erg bekend te zijn, maar ik had nooit van hem gehoord, terwijl ik meen,
dat ik de Duitsche literatuur vrij behoorlijk onder de knie heb. Worden in de
literatuur-geschiedenissen, die ik ken, dergelijke figuren niet genoemd omdat hun
literaire kwaliteiten niet belangrijk genoeg zijn, of om politieke redenen? Misschien
ben ik toch nog eenzijdig georiënteerd, hoewel ik mijn best doe om het niet te zijn?
A. heeft het vaak over Katholieke literatuur. Ik wilde hem vandaag niet in de rede
vallen, maar neem me toch voor daarover eens met hem te debatteeren.
Ook de literatuur is immers ondeelbaar. Dante b.v. is wereldliteratuur, - geen
katholieke literatuur.

23 October
Ik had gisteravond nog een paar notities over Alban Stolz willen
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maken, maar toen ik zoover was, werd er weer luizen-controle gehouden, en kon ik
niet verder schrijven.
Het werk van Alban Stolz' (1808-1883), 24 deelen, lijkt me ondanks A's betoog,
toch wat dooiig, en ik kreeg niet den indruk, dat het me bij lezing erg boeien zal.
Zijn dagboeken ‘Witterungen der Seele’ schijnen anders de moeite waard te zijn, en
omdat A. er zoo geestdriftig over was, heb ik me - eigenlijk vooral om hem plezier
te doen, - voorgenomen het te lezen, ook misschien een boek dat een Nederlander:
pater Hulshof uit Nijmegen over Stolz had geschreven (verschenen bij het
Wächter-Verlag in Graz) en waar A. me op wees.

24 October
Vanmiddag plotseling Alfredo teruggezien, de Spaansche chauffeur, die me in 1937
van Port Bou naar Madrid heeft gereden, samen met Brouwer, Andersen-Nexö, Anna
Seghers en een Chineeschen vriend, wiens naam ik vergeten ben.
Hij herkende me dadelijk en was zoo kinderlijk-blij me te zien, dat ik er bijna
verlegen van werd. Gelukkig is hij niet erg ziek - een flegmoon in het begin-stadium
aan zijn rechterbeen - zoodat hij wel genezen zal. Ik heb Suire verteld, dat Alfredo
een vriend van me is, en ook met Heini over hem gesproken.
Hij heeft, nadat ik hem voor het laatst gezien heb - in Juni 1937 - nog bij Brunete
gevochten en was later bij de brigade van Lister. Tot het laatst. Toen is hij met
duizenden zijner vrienden naar Frankrijk uitgeweken en daar in het zuiden, door de
Laval-regeering in een kamp gestopt, waar ze geslagen en getrapt werden en waar
duizenden aan typhus stierven.
Toen drie jaren later de Duitschers kwamen, hadden die hen naar Duitsche kampen
overgebracht. Hij zelf was - voor hij hier belandde - in Mauthausen geweest. Hij
vroeg dadelijk naar Brouwer en sprak een paar minuten geen woord, toen ik hem
vertelde, dat ‘ze’ hem ook gefusileerd hadden....

25 October
Alfredo weet zich nog heel goed te herinneren, dat ik bij zijn familie was en komt
daar steeds op terug. Hij had ons van Port-
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Bou eerst naar Barcelona gereden, vandaar naar Valencia, en ten slotte van Valencia
naar Madrid. Al wekenlang had hij zijn familie niet gezien. Ze wisten niet of hij nog
leefde - hij niet of zij nog leefden, en of hun huis er nog stond. Ook wilde hij hen,
en iedereen in zijn straat, zoo graag laten zien, dat wij - een paar buitenlandsche
schrijvers - zijn vrienden waren en gekomen om hen - republikeinsch Spanje - te
helpen.
Brouwer, de eenige van ons die perfekt Spaansch sprak, had zijn wenschen gauw
geraden en stelde voor, dat we eerst bij zijn ouders voorbij zouden gaan, voor met
de anderen naar het hotel te rijden.
Ik zie ons nog in Alfredo's straat, ergens in de buurt van de Puerta del Sol, met
zijn familie en buren om ons heen. Ze omhelsden ons en klopten ons steeds maar
weer op den rug, waren trotsch en gelukkig dat we hen bezochten. Brouwer sprak
een paar woorden, diep-gevoeld en heel echt. Hij gaf zich heelemaal en beloofde
plechtig het Spaansche volk altijd te zullen helpen.
Ik geloof, nu ik weer over Brouwer's leven nadenk, dat hij tijdens z'n laatste jaren
zelden zoo gelukkig was, als toen....

26 October
Woorden met K. gehad. Hij wilde niet gelooven omdat hij daar in Nederland niets
van geweten had, dat Alfredo - en duizenden van zijn landslieden - na afloop van
den Spaanschen burgeroorlog door de Fransche regeering in kampen waren gestopt,
dat ze daar ook mishandeld werden, ook hongeroedeem hadden en dat honderden
aan typhus gestorven waren....
Voor hem is de oorlog pas in Mei 1940 begonnen en was voor dien tijd alles pais
en vree....
‘Maar daar heeft toch niets van in de kranten gestaan’ was zijn argumentatie.
Er heeft zooveel niet in de kranten gestaan, dat er in had moeten staan!
Als K. nu maar begreep waarom, en wie daar toen belang bij hadden, dat het er
niet in stond....
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's Avonds
Misschien kan Alfredo hier een paar maanden blijven als Stubendienst. Hij spreekt
reeds goed Fransch en is nu bezig Duitsch te leeren, uit een grammatica die hij bij
zich had.

28 October
Ik heb intusschen weer een paar schrijvers leeren kennen, die me de moeite waard
lijken en die ten onrechte weinig bekend zijn - tenminste in niet-katholieke kringen.
In de eerste plaats Theodor Haecker, die o.a. Kierkegaard bij zijn Duitsche
geloofsgenooten introduceerde, een prachtvertaling gaf van Vergilius ‘Bucolica’ en
pas geleden een boek liet verschijnen ‘Vergil, Vater des Abendlandes’.
Verder Reinhold Schneider. Ik las van hem een boek over den Portugeeschen
classicus Camoens. Kende Slauerhof dat, toen hij zijn roman over hem schreef? Wat
zou het hem anders geinteresseerd hebben! En waarom wordt Schneiders boek over
Willem van Oranje bij ons nooit geciteerd, en waarom is het niet vertaald?
Beide schrijvers zijn tot nu toe helaas onbekend in onze kringen. terwijl de meeste
katholieken maar heel weinig af weten van de nieuwe Russische literatuur.
Als we elkaar na den oorlog beter willen leeren kennen - en dat zal noodig zijn is volgens mij, een der beste middelen hiertoe, een grondige kennis van elkaars
literatuur.

29 October
De vrouwen waren er weer, doch helaas met een andere Scharführer als begeleider,
zoodat er bijna geen gelegenheid was om met elkaar te spreken. We konden hen
alleen toestoppen, wat we voor hen georganiseerd hadden, en daarbij een paar briefjes
uitwisselen.
Suze van Hall doet me de groeten van de vrouw van Jean Guillissen. Ze zit ook
in München in dat vrouwenkamp, en we kennen elkaar uit Brussel.
Guillissen! Hij werd in begin 1943 terechtgesteld, een paar dagen voor m'n
arrestatie.
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In een van de briefjes stond, dat Rie Schönberg ook zit, doch dat men van Dolf niets
meer heeft gehoord. Waar zou hij zijn? Ondergedoken op Walcheren, waar hij familie
heeft? Nog in Brussel? Nog vrij? Of gesnapt en naar Polen gestuurd?
Waar zijn de andere vrienden, met wie we samen even voor de oorlog de
tentoonstelling van Vrije Duitsche Literatuur - ‘Malgré les autodafés’ hebben
ingericht?? Waar zijn ze?

's Avonds
Zoovele Duitsche en Oostenrijksche kameraden, met wie we toen samenwerkten zijn
al gestorven, ook Guillissen, die de wetenschappelijke afdeeling inrichtte, werd
gefusilleerd. De ‘hoogvlieger’ noemde ik hem, omdat hij assistent van Picard was,
van den stratosferen-professor.
Guillissen was een held, en zou een groot geleerde geworden zijn. Ik weet zeker,
dat zijn naam later in België met diepen eerbied zal worden uitgesproken, zooals in
Nederland die van Brouwer.
Ik hoop natuurlijk dat ik hier levend uitkom, maar zelfs, als ik hier sterven zou:
het leven was waard geleefd te worden - met zulke vrienden.
‘Et s'il était a refaire, je refairais le chemin.’

31 October
Toen ik vanmorgen, nadat ik voor Heini een paar patiënten naar de Röntgenkammer
had gebracht, weer in de Stube kwam, waren er intusschen twee nieuwe gekomen,
die, toen ze me zagen, dadelijk riepen: ‘Der Herr Dokter! Der Herr Dokter!.’
Ik herkende ze eerst niet, doch na een paar woorden wist ik weer waar ik hen
ontmoet had. De eene was een zekere Sterenbach, een Joodsche houthandelaar uit
Wolowoye, de andere een apotheker uit Choest, met wien ik tijdens m'n reportage-reis
in Karpatho-Rusland kennis had gemaakt.
Ze waren er nu allebei erg aan toe, broodmager en hadden flegmonen aan hun
beenen, zoo groot als theeschoteltjes. Beiden wisten niet waar hun vrouwen en
kinderen waren, alleen dat de Duitschers, ook hen hadden weggesleept.
Ik heb gezorgd dat ze een goed bed kregen en wat pap. Ze waren
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zoo blij hier iemand te ontmoeten dien ze kenden. Toen ze me vol trots van hun
zonen vertelden die al op het Hebreeuwsch gymnasium in Muncacewo geweest
waren, heb ik - om hen plezier te doen - maar gedaan, alsof ik me hun familie nog
goed herinnerde. Ik heb hen beloofd ze zooveel mogelijk te helpen en toen waren ze
wat gerustgesteld. Hopenlijk kunnen ze hier een paar weken blijven liggen. Terug
naar een ‘Jodenlager’ zou stellig hun dood beteekenen.

[November 1944]
3 November
Nicolai bracht me vandaag weer triomfantelijk zijn buit: twee Fransche boeken, die
hij in Stube 2 onder de stroozak van een doode gevonden had. Een deel Racine en
een bundel gedichten van de Nerval met een uitvoerige inleiding, waar ik den heelen
middag in las, want de Nerval heeft mij altijd aangetrokken. Hij leek me zoo'n zuivere
figuur en kende ook de klassieke Duitsche literatuur goed.
Nauwelijks twintig, publiceerde hij al zijn vertaling van Faust I, die door Goethe
zoo geprezen werd, en nog geen twee jaar later zijn ‘Poésies allemandes’ - vertalingen
van Schiller, Goethe, Klopstock en Bürger. Daarna nog van een groot fragment uit
Faust II, en van vele verzen van Heine.
Me voorgenomen later nauwkeurig na te gaan wie hij op zijn vele reizen in
Duitschland ontmoet heeft. Heine zal hij wel in Parijs gezien en gesproken hebben.
Zijn ‘Souvenirs d'Allemagne’ zullen daar wel uitvoerig over inlichten. Ook in ons
land heeft hij een paar maal vertoefd, maar ik ken zijn reisberichten daarover helaas
niet. Is ‘l'Imagier de Haarlem’ dat in 1851 te Parijs werd opgevoerd, een resultaat
van deze reizen? Ik begin steeds meer te gelooven, dat een nauwkeurige studie van
de Nerval's werk nog tot merkwaardige ontdekkingen kan leiden. Hopenlijk krijg ik
er gelegenheid toe.

5 November
De houthandelaar uit Wolowoye ligt nu in het bed naast me. Den heelen morgen met
hem over zijn dorp gesproken, waar ik meer dan twaalf jaar geleden een paar dagen
doorbracht.
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K. vroeg me, waar het eigenlijk lag, en hoe ik daar beland was. Ik heb hem van
Karpatho-Rusland verteld, van dezen vergeten uithoek van Tsjecho-Slowakije, waar
jarenlang hongersnood heerschte; dat ik er toen heen was gegaan, om door een groote
reportage, daar de aandacht op te vestigen, doch dat men me toen niet had willen
gelooven. Het resultaat was geweest, dat ik daarna Tsjecho-Slowakije niet meer
mocht betreden.
Ik kreeg vanmiddag den indruk, dat ook K. me niet heelemaal geloofde, toen ik
hem vertelde, dat die streek tengevolge van een misdadige grensregeling na den
vorigen oorlog, destijds eigenlijk één groot concentratiekamp was, waar - evenals
hier - honderden gevallen van honger-oedeem voorkwamen, waar de bewoners lange
jaren - evenals wij hier - van koolsoep en bedorven aardappels leefden, ook bijna
geen brood te zien kregen, en waar - evenals hier - honderden gevallen van typhus
heerschten. Hij kon maar niet begrijpen, dat er voor den oorlog midden in Europa op nog geen zes uur sporen van Weenen notabene - hongersnood had geheerscht, en
dat hij daar nooit iets over gelezen had. Ik heb hem toen nogmaals plechtig moeten
verzekeren dat ik er zelf geweest was, en hem verklaard dat ik later - wanneer ik
mijn aanteekeningen uit het kamp uitwerkte, een fragment uit mijn oude reportage
zou overnemen en opnieuw publiceeren. Hij en vele anderen moeten er immers aan
herinnerd worden dat toen ook niet alles ‘goed’ was in dien zoogenaamden ‘goeie
ouwe tijd’ van voor den oorlog!

6 November
Telkens, wanneer ik met K. debatteer, moet ik aan de brochure van minister van
Kleffens denken, die ik voor m'n arrestatie las. Daarin hetzelfde niet-willen-begrijpen
van het diepste wezen van het fascisme, dat toch waarachtig niet op 10 Mei 1940,
geheel onverwachts als een duiveltje uit een doosje, te voorschijn sprong. De minister
was juist tot Nederlandsch gezant in Zwitserland benoemd, toen hij in Bern door de
buitenlandsche politiek der Nazi's verrast werd. Hij deelde ons vertrouwelijk in z'n
bericht mee, dat zijn wijnkelder juist gevuld was en zijn gor-
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dijnen al hingen - ik herinner me dien klassieken zin nog alsof ik hem gisteren las en ineens haalde Hitler hem een streep door de rekening.
Ik dwaal af en schrijf dingen, die misschien eenigzins onrechtvaardig zijn, maar
mag ik van een minister van Buitenlandsche Zaken, evenals van academisch
geschoolde menschen als K. niet verlangen, dat ze - in 1940 - iets meer wisten, van
wat er in de wereld omging?
Evengoed als ik wist dat er toen in Karpatho-Rusland duizenden menschen van
honger stierven, kon K. het ook weten. En z'n argument dat hij zich toen niet met
politiek bemoeide? Dan moet hij zich ook niet verwonderen, dat de politiek zich nu
met hem bemoeit!
Ziehier; eenigszins bekort, wat ik in 1933 in een brochure: ‘Een land verhongert
midden in Europa’ schreef over m'n ontmoeting met Sterenbach, die twaalf jaar later
in Dachau in een bed naast me lag:
Een houthandelaar, die vroeger goed verdiende, doch wiens zaak nu stil
ligt - omdat de handel met Hongarije verboden is - leidde me rond.
Sterenbach is een moderne Jood en zijn dochter is op het Hebreeuwsch
gymnasium in Mucacewo. In het eerste huis van de dorpsstraat, waar ik
binnenga, woont een meubelmaker. Man, vrouw en elf kinderen, in één
groote werkplaats. Hij heeft reeds sinds maanden geen werk. Een kast, die
twee jaren geleden besteld werd, doch niet afgehaald, staat in een hoek.
Twee van zijn kinderen hebben rachitis, een is idioot. De vrouw doet geen
moeite om haar uitgedroogde borsten te verbergen. Hier is niets te
verbergen. Hier is naakte armoede. ‘Wanneer hebt U de laatste maal vleesch
gegeten?’
‘Onder dienst, heer, jaren geleden; de kinderen weten niet hoe vleesch of
vet smaakt.’
‘Hebt U eenig geld in huis?’
‘Nee heer.’
‘Vijf of tien kronen?’
‘Geen heller, heer.’
‘Sinds hoelang niet?’
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‘Sinds negen maanden niet.’
‘Wat hebt U vanmiddag gegeten?’
‘Maisbrij, heer. Al 14 dagen achter elkaar. Alleen maisbrij.’ In het huis
naast dezen meubelmaker woont een schoenmaker. Een gezin met negen
kinderen. Een lijdt aan toevallen, een tweede is gebocheld. Sedert Bata
hier een fabriek heeft, heeft hij niets meer te doen. Hij heeft bovendien
geen leer meer om schoenwerk te repareeren. Een dochter van 20 jaar in
Zuid-Amerika schreef twee maanden geleden, dat ze misschien 10 dollar
sturen zal.
‘Wat hebt U vanmiddag gegeten?’
‘Maisbrij, heer, gisteren aardappelpap, maar de aardappels waren bedorven,
zoodat twee van de kinderen er ziek van zijn. Als ze beter zijn moeten ze
het weer eten, want we hebben niets anders.’ ‘Heeft U suiker, zout of
petroleum in huis?’
‘Neen, heer, sedert maanden niet.’
‘Heeft U eenig geld in huis?’
‘Neen, heer.’
‘Vijf of tien Kronen?’
‘Geen heller, heer.’
Zijn buurman is boekbinder, doch heeft al jaren geen werk. Wie bezit in
Wolowoye nog geld om zijn Heilige Boeken te laten binden? Zijn vrouw
is twee maanden geleden aan vlektyphus gestorven. Veertien dagen later
twee zijner kinderen. Nu heeft hij er nog vijf. Een buurvrouw helpt hem
nu en dan, maar te eten geven kan ze hen ook niet. Op mijn vragen geeft
hij dezelfde antwoorden als de meubelmaker en de schoenmaker.
In het huis ernaast woont een bakker. Een gezin met 9 kinderen. dat in de
bakkerij huist. Een ander vertrek is er niet.
‘Wie koopt hier brood?’
‘Bijna alleen de Tjechische beambten, heer.’
‘En de anderen?’
‘Alleen met Paschen en met Kerstmis. Drie gezinnen uit Wolowoye koopen
op Zondag brood, maar ik bak eigenlijk alleen voor de Tjechen.’
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Al deze menschen, vertelt Sterenbach, zouden, zij het ook met groote
moeite, van 200 Tschechische kronen rond kunnen komen (ongeveer 15
Gulden) en behoefden dan geen honger te lijden, maar bijna niemand in
hlowoye verdient zooveel. De meeste gezinnen moeten leven van 30-40
kronen.
‘Wordt hier veel gestolen?’
‘Bij wie zou men stelen? Niemand bezit hier iets, dat de moeite waard is
om te stelen. En als men bedelen wil, moet men eerst 100 km loopen. In
deze streek heeft niemand iets.’
Een kronkelweg gaat de berg op naar Verecky. De rit met een auto naar
boven kost 50 kronen. Bedelende kinderen en vrouwen, die de auto hebben
zien aankomen, hollen ons tegemoet. De koopman van het dorp, voor wien
ik een introductie heb, zal me hier rondleiden.
Het heele dorp is koopman Rosen geld schuldig. Bijna niemand betaalt.
Nu en dan int hij een paar kronen. Hij geeft crediet zoolang het eenigszins
gaat, heeft zelf te eten maar heeft het honderdmaal slechter dan een
koopman in de armoedigste straten van Whitechapel of in het Noorden
van Berlijn.
In het eerste huis van Verecky, waar Rosen me brengt, woont een vrouw
met zes kinderen. Twee lijden aan rachitis. Vier hebben alleen een hemd
aan. Andere kleeren bezitten ze niet. In deze kamer staat geen bed, het
gein slaapt op den grond. Op vodden. In de hoek ligt een meisje van een
jaar of vijf tegen een geit aan.
‘Wij hebben al sinds drie maanden niets anders gegeten dan boekweit en
aardappels.’
‘Krijgen de kinderen melk?’
‘Onze geit geeft al weken geen melk. Wij kunnen haar geen voedsel genoeg
geven.’
‘Waar is uw man?’
‘Hij kon deze ellende niet langer aanzien en is naar Amerika gegaan. Ik
heb in geen anderhalf jaar iets van hem gehoord.’
Rosen heeft bij het Amerikaansch consulaat in Praag nage-
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vraagd, maar daar is zijn adres onbekend. Hij zal ook wel geen werk
hebben.
In de schuur van de synagoge woont een gezin van 7 kinderen. Drie hebben
de verschijnselen van honger-oedeem.
‘Wij hebben sedert jaren geen vleesch gegeten.’
‘En brood?’
‘Brot is a seltene Sach, Herr. Alleen op hooge feestdagen.’ Ook hier
aardappels en boekweit, geen suiker, geen zout, geen petroleum, geen
melk.
‘Wat verdiende de rabbi hier?’
‘50 Mark in de maand, heer. Hij heeft zeven kinderen.’ Plotseling duwt
midden in de ellende de moeder een jongetje van zes jaren naar voren.
Een mager kind, dat alleen een vuil hemdje draagt en groote vragende
oogen heeft.
‘Vertel den Hollandschen heer, wat je later worden wilt, Chajim.’
‘A yiddische Minister in Palestina, Herr.’
Chajim gaat in Verecky op school, hij schrijft daar met kiezelsteentjes op
de lei, omdat z'n vader geen griffel betalen kan.
In het huis naast de synagoge moet ik liever niet binnengaan - vindt Rosen.
Hier woont een oude vrouw met een dochter van negen en twintig jaar,
die nu reeds een week lang aanvallen van krankzinnigheid heeft. Honger.
Nog 15 huizen bezocht ik dien dag te Verecky. Overal honger. en
vlektyphus. Overal honger-oedeem en tuberculose. Onder de kinderen
veel cretins en idioten.
Dit is trouwens het geval in alle dorpen der Verchowina. In Choest - na
Uzhorod en Mucacewo een der grootste plaatsen in Karpatho-Rusland ontmoette ik op de markt een Rutheensche boerin, die 5 eieren en 4 appels
te koop aanbood. Verkocht ze haar waren, dan kreeg ze hier hoogstens 2
1/2 kronen voor (0.22 gulden).
Dit was het gunstigste geval, want het kon ook gebeuren, dat ze haar eieren
en appels niet, of slechts gedeeltelijk verkocht. Ze had vijf uur moeten
loopen om van haar bergdorp naar Choest te komen, en moest na het sluiten
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van de markt deze vijf uur natuurlijk ook terugloopen. In Wolosanka brengt
men me bij een vrouw, die daags te voren bevallen is. Het is haar zevende
kind. Deze vrouw had een gele kleur van de honger. Het pasgeboren kind
lag in een oude aardappelmand te schreeuwen.
‘Wat hebt U de laatste maanden voor voedsel gehad?’
‘Alleen aardappels heer, maar zouder zout, want dat hebben we niet.’
‘Wat heeft U voor de verlossing moeten betalen?’
‘Wij zijn het geld schuldig gebleven, heer.’
‘Hoeveel is dat?’
‘Vijf kronen heer (0.37 gulden). De dokter woont hier tegenover.’
In het gebouw van het Roode Kruis ontmoet ik den dokter. Hij heeft het
recht jaarlijks voor 500 kronen gratis recepten uit te schrijven (± 37
gulden). Dit is alles wat van regeeringswege voor zijn gebied, dat 1000
kinderen en 600 moeders telt, gedaan wordt. Voor 750.000 inwoners zijn
in Karpatho-Rusland maar 1.200 bedden beschikbaar, die over zes
ziekenhuizen verdeeld zijn.
***

7 November
Tot heel laat gepraat met Sterenbach. We waren het er over eens, dat de vroegere
Tsjechische regeering veel schuld had aan de honger en ellende in Karpatho-Rusland.
Ze bouwde in dit gebied wel steeds nieuwe kazernes, doch liet de bewoners in
varkenshokken wonen, en deed alles om te verhinderen dat deze wantoestanden
bekend werden.
Ik zei hem, dat volgens mij, toen nog andere machten dan de Tschechische
regeering in het spel waren, en dat deze streek - die eigenlijk tot de Ukraine behoorde
- na den oorlog wel bij de Sovjet-Unie zou komen.*)

*) Hetgeen dan ook terstond na den oorlog in volkomen overeenstemming met de nieuwe
Tsjecho-Slovaaksche regeering, en na korte onderhandelingen van haar minister van
buitenlandsche zaken, Fierlinger, met de Sovjet-regeering is geschied.
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8 November
Vanochtend hield D. - de blokschrijver, die in het bed rechts onder me ligt - me
staande. Hij zei, dat hij mijn gesprek met Sterenbach gehoord had, en me daarover
wilde spreken.
‘Ik ben namelijk chargé d'affaires aan het Tsjechische gezantschap te Weenen
geweest en daarom interesseerden me uw woorden bijzonder.’
‘Het spijt me, wanneer ik U daarmee gegriefd heb, maar....’
‘U heeft gisteren niet veel goeds van de vroegere Tsjechische regeering gezegd.
Wij deden voor ons land wat we konden.’
‘Ik geloof U gaarne, maar ik moet U desondanks tegenspreken, want dat gebied
werd schromelijk verwaarloosd....’
‘De bevolking heeft daar altijd honger gehad.’
‘Vindt U dat eigenlijk een argument? Is het niet juist een bewijs, dat de politiek
ten opzichte van dat gebied - laat ik zeggen - nogal onjuist was?’
In den loop van het gesprek bleek toen, dat D. dit gebied nooit bezocht had, zoodat
ik vrij sterk stond. Hij bestreed echter mijn bewering, dat men destijds geweigerd
zou hebben me inlichtingen hierover te verstrekken.
Ik heb hem toen verteld dat ik voor mijn reportage-reis - in 1932 - op het
Tsjechische gezantschap te Berlijn om materiaal had gevraagd.
‘Wie sprak U daar van onze heeren? Ik ken de meeste van hen.’
‘Camill Hoffman.’
‘Een vriend van me dus. En ook literator.’
‘Weet U wat het eenig materiaal was, dat hij me gaf? Een kunsthistorisch werk
over de zeventiende eeuwsche houten kerken en kapellen in Karpatho-Rusland.’
Ik ben toen maar niet verder op dit onderwerp doorgegaan, en we hadden nog een
interessant gesprek. Hij was bestuurslid van de Tsjechische Penclub en vertelde me,
dat Jozef Capek - de broer van Karel - in Buchenwald gestorven was, wat ik nog niet
wist. Rudolf Fuchs, dien ik vaak in Berlijn ontmoet heb en van wien ik prachtige
vertalingen van Besruc's gedichten bezit, blijkt eveneens gestorven te zijn. Hier in
Dachau - en zelfs in onze Stube. In 1940 al.

Nico Rost, Goethe in Dachau. Literatuur en werkelijkheid

123

9 November
Bloed gegeven aan een Oostenrijker uit Klagenfurt. 300 ccm.

10 November
K. meende vanmiddag, dat ik voor den oorlog wel erg ‘berucht’ moet zijn geweest,
omdat ik hier telkens buitenlanders ontmoet, die me kennen.
Hij geloofde waarschijnlijk dat ik - op z'n minst - een ‘agent van de Komintern’
of zoo iets moet zijn geweest. Ik geef toe dat hier velen zijn die ik niet voor den
eersten keer zie: Duitsche en Oostenrijksche emigranten, die ik uit België ken; de
beide Tsjechische Joden, waarmee hij me gisteren zag praten; Alfredo, den Spaansche
chauffeur, een paar Tsjechen, die ik in Praag heb leeren kennen; Bob, de Belgische
advokaat, met wien ik samen voor de Duitsche vluchtelingen ijverde, en nog andere.
Ik heb K. aan zijn verstand trachten te brengen, dat dit alleen een logisch gevolg
was van mijn verzet tegen het fascisme....
vanaf het begin.
Daardoor ken ik de meeste van deze menschen - we vechten immers reeds zoolang
voor hetzelfde doel, en het is dus geen wonder, dat we elkaar hier en in andere
kampen, ontmoeten. Ik heb wel een uur met hem gepraat, en kreeg den indruk, dat
hij me begreep en dit alles nu ook met andere oogen is gaan zien. Ik hoop het maar,
want ik ben niet erg gebrand op dergelijke veronderstellingen. Straks gaan ze nog
beweren dat ik diamanten van Stalin gekregen heb ook....

11 November
De Joodsche apotheker uit Choest, riep me gisteravond voor het slapen gaan, en
stopte me een boek in m'n handen dat ik van hem als cadeau moest aanvaarden. Ik
weigerde eerst, maar hij drong steeds aan en was pas tevreden, toen ik het aannam.
Hij is zoo dankbaar, dat hij hier is, en weet niet wat hij doen moet om het te toonen.
Het bleek een inleiding tot het werk van Maimonides, geschreven door een rabbijn:
D.J. Münz.
Maimonides. Een der groote leermeesters van Spinoza. Hoe
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vaak heb ik zijn naam niet ontmoet en me voorgenomen me nader over hem te
oriënteeren, in zijn werk te verdiepen.
Nu heb ik een uitvoerige inleiding en kan ik mijn plan beginnen te verwerkelijken.
En als de SS het boek ontdekt? Maar niemand van hen weet immers wie Maimonides
was.

13 November
Gisteravond tot het slapengaan in Maimonides gebladerd. Een Spaansche Jood
geboren 30 Maart 1135. Hij schreef - las ik - ook een Terminologie der Logica. Op
de studie daarvan legde hij steeds bijzonder den nadruk.
Ik begrijp nu ook waarom Spinoza hem tot leermeester verkoos. Ik citeer: ‘Die
Logik wird nicht als eine besondere, für sich abgeschlossene Wissenschaft betrachtet,
die nur einen Selbstzweck hat, sie ist vielmehr das Instrument, der Kern aller andern
Wissenschaften, und mit Recht behaupten die Gelehrten, man könne weder im Lernen,
noch im Lehren irgendeiner Disziplin eine erspriessliche Tätigkeit entfalten, wenn
man nicht zuvor die Logik studiert habe. Sie ist dem Verstande das, was die
Grammatik der Sprache; die eine Wissenschaft dient zur Richtigkeit der Sprache,
die andere zur Richtigkeit des Denkens.’33)
Een modern geluid.
Ik kan bijna niet gelooven, dat dit meer dan 800 jaren geleden geschreven werd.
Het geeft me opnieuw de zekerheid, dat de logica een der machtigste wapenen blijft,
waarover we beschikken.

14 November
Weer in het boek ‘Maimonides’ gelezen.
Over zijn invloed op Albertus Magnus, Thomas van Aquino en Duns Scotus - op
Leibniz, Hegel en Moses Mendelssohn. De auteur prijst verder herhaaldelijk het
werk van een, volgens hem, grooten Hollandschen geleerde Wilhelm Surenhus, die
in het begin der achttiende eeuw leefde, sommige werken van Maimonides in het
Latijn vertaalde en van een wetenschappelijk commentaar voorzag.
Ik ben de naam van den man nooit van te voren tegengekomen.
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Was hij niet zoo belangrijk als Münz beweert, of schiet mijn kennis te kort? Zal Vic
later naar hem vragen.

's Avonds
Hetgeen Maimonides over de plichten schrijft, die men heeft, wanneer men tot het
volk spreekt, is ook brandend actueel:
‘Wissen aber sollst du, dass man nicht öffentlich vor dem Volke sprechen soll,
ohne jedes Wort zwei, drei oder viermal überdacht und wohlerwogen zu haben, wie
dies unsere Weisen, anknüpfend an Hiob bereits lehren. Dies gilt schon von jedem
mündlichen Vortrag; was man aber niederschreibt und in einer Schrift veröffentlicht,
das soll man, wenn es möglich ist, tausendmal prüfen, ob es richtig und wahr ist.’34)
Een scherper veroordeeling van Goebbels - en zijn trawanten in alle landen - lijkt
me niet mogelijk.

15 November
Een dag van verschrikkingen: Twee en negentig dooden.
Ik zat naast het bed van Sep, mijn Oostenrijkschen vriend uit de Röntgenkammer,
die weer aan zijn maagkwaal lijdt, toen een Tsjech uit de Schreibstube binnenkwam
en ons toefluisterde, dat de 92 Russische officieren een kwartier geleden uit den
bunker gehaald waren en weggevoerd. We begrepen terstond waarheen: naar de lage
wal bij het crematorium. Om daar te worden terechtgesteld....
We spraken geen woord meer, zaten zwijgend te wachten.
Sep deed het raam open. Ik heb eerst later begrepen waarom....
De etenhalers gingen de soep ‘fassen’, zieken werden in en uitgedragen, nieuwe
verbanden aangelegd, wonden gezuiverd. Er werd geschreeuwd van pijn, gesproken
over de toekomst en gelezen.
Sep en ik zaten stil te wachten.
Toen klonk het eerste schot. Onwillekeurig grepen we elkaars handen. Sep keek
op zijn horloge: 11,30.
Weer schoten. En weer. En weer. Steeds opnieuw. We probeerden ze te tellen,
doch de etenhalers kwamen terug met de soep en maakten een oorverdoovend lawaai.
‘Goeie soep’ - ‘Goeie soep’ - ‘Dikke soep’
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We bogen ons uit het raam: weer schoten, schoten, schoten. Om 12,05 voor de laatste
maal - eindelijk.
Sep zei daarna alleen: ‘immer dran denken - nie vergessen’ - Een regel uit een
lied, dat Ernst Busch vaak zong.
Hij zei het niet rhetorisch, niet eens plechtig, maar heel kalm, heel vastberaden,
en drukte precies uit wat we dachten.

Na het appèl
Adi vertelde, dat de 92 Russische officieren, toen ze weggeleid werden, luide de
Internationale zongen.

18 November
De Capo van de bibliotheek bracht me twee dagen geleden een boek, dat ik al kende,
doch met vreugde herlezen heb. Het leven van Seume, geschreven door een zekeren
Gerhard Heine. Uitgave Paul Neff Verlag, Berlin 1940.
Ook nu kreeg ik weer den indruk, dat deze Gerhard Heine stellig geen Nazi is,
doch een behoorlijk Duitscher, die met dit boek over Seume op een voorzichtige
manier tracht te zeggen, wat hij tegenwoordig op geen andere wijze kan zeggen. Het
zou me niet verwonderen, wanneer we na den oorlog meer van hem hoorden...

's Avonds
Ik heb K. beloofd, hem morgen wat over Seume en zijn werk te vertellen, en noteer
dus - bij wijze van voorbereiding - wat ik van hem weet, en wat Gerhard Heine's
werk me weer in herinnering bracht.
S. behoort volgens mij niet tot de Duitsche klassieken al wordt hij door sommige
literair-historici daaronder gerangschikt.
In 1763 in Leipzig geboren, waar hij theologie studeerde, verliet hij op zijn
achttiende jaar zijn vaderstad en toog met een paar boeken en wat kleeren in zijn
ransel naar Parijs. Waarschijnlijk niet, omdat hij het in z'n vaderland zoo prettig
vond!
Nauwelijks onderweg werd hij opgepikt door agenten van den landgraaf van
Hessen. Had hij dan iets misdreven? - hoor ik K. al vragen. Hij had niets misdreven,
maar de graaf van Hessen had geld noodig en verkocht dus zijn onderdanen als
soldaten
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naar Amerika. Seume kreeg een uniform en werd met een paar duizend andere arme
bliksems, die de ronselaars - tegenwoordig heeten zulke individuen ‘Beambten der
Werbestelle’ - te pakken hadden gekregen, voorloopig in een kazerne gestopt. (Ook
dat kennen we).
Een paar weken later werd hij toen naar Amerika getransporteerd. Seume zelf
heeft die periode uitvoerig beschreven en het is jammer, dat zijn boek hierover niet
in de Lagerbibliotheek is. Nauwelijks terug in Duitschland deserteerde de dichter,
werd door de Pruisen - altijd weer de Pruisen - opnieuw gevangen genomen en naar
Emden gebracht. Een nieuwe poging tot ontvluchting mislukte, en hij zou zelfs ter
dood veroordeeld worden, toen een der hooge officieren van de krijgsraad bemerkte,
dat de gevangene verzen van Vergilius kon citeeren, met het gevolg, dat hem niet
alleen amnestie werd verleend, doch dat de generaal hem in zijn dienst nam als
gouverneur voor zijn beide kinderen.
Later, tegen borgstelling vrijgelaten, was hij in 1792 magister in Leipzig, trad
daarna in Russischen dienst, redde bij de Kosciuszko-opstand in Warschau nauwelijks
zijn leven en keerde toen naar zijn vaderland terug. Göschen, de uitgever, nam hem
in dienst als corrector, een baantje, waar hij spoedig schoon genoeg van had: ‘Wenn
ich so fort corrigiere, fürchte ich nur, mein ganzes Leben wird ein Druckfehler
werden.’35)
Hij trok dus weer de wereld in - te voet - en schreef zijn meest bekende werk:
‘Spaziergang nach Syrakus.’
Zijn ontroerende eenvoud, zijn drang naar vrijheid en de liefde voor zijn land, die
me steeds in zijn werk treffen, werden ook door G. Heine uitvoerig belicht.

20 November
Nu ik Gerhard Heine's boek zorgvuldig herlees, ben ik er bijna zeker van, dat hij z'n
citaten uit Seume vanuit een bepaald politiek gezichtspunt gekozen heeft: om op die
manier kritiek op Hitler's regiem te kunnen uitoefenen.
Toen Seume tijdens zijn omzwervingen in St. Petersburg beland was, begon hij
na te denken over de toestanden in zijn vaderland.
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Terug in Leipzig, vroeg een uitgever hem om vaderlandsche gedichten. - Seume
weigerde en Gerhard Heine citeert met zichtbaar welgevallen zijn antwoord: ‘Für
wen soll der deutsche Grenadier sich auf die Batterie und in die Bajonette stürzen?
Er bleibt sicher, was er ist, und erntet kaum ein freundliches Wort von seinem
mürrischen Gewalthaber. Er soll dem Tode unverwandt ins Auge sehen, und zu
Hause pflügt sein alter schwacher Vater frönend die Felder des gnädigen Junkers,
der nichts tut und nichts zahlt und mit Misshandlungen vergilt. Der Alte fährt
schwitzend die Ernte des Hofes ein, und muss die seinige draussen verfaulen lassen,
und dafür hat er die jämmerliche Ehre, der einzige Lastträger des Staates zu sein.
Soll der Soldat deshalb mutig fechten, um eben dies Glück einst selbst zu geniessen?’36)
Deze woorden staan in ‘Mein Sommer 1805’ dat Seume, de auteur, met zijn naam
teekende, maar de uitgever gaf er de voorkeur aan de zijne niet te noemen! Een soort
half illegale uitgave dus....

21 November
Bij G. Heine vind ik ook het antwoord dat Seume gaf, toen sommige critici hem
verweten, dat zijn werk een té politiek karakter droeg.
Ik heb voor die verklaring altijd bijzonder veel gevoeld. Ze is hoogst merkwaardig
en heeft bijna een marxistisch karakter: ‘Wenn man mir vorwirft, dass dieses Buch
zu politisch sei, so ist meine Antwort, dass ich glaube, jedes gute Buch müsse näher
oder entfernter politisch sein. Ein Buch, das dieses nicht ist, ist sehr überflüssig, oder
gar schlecht. Politisch ist, was zu dem allgemeinen Wohl etwas beiträgt oder beitragen
soll: quod bonum publicum promovet.’37)

's Avonds
Nog iets over Seume. Toen hij met het oog op de censuur niet vrij zijn meening kon
uiten, begon hij, ten einde raad, een werk te schrijven - over moeilijke passages bij
Plutarchus. In het Latijn. In een voorrede probeerde hij toen nogmaals zijn politieke
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meening te zeggen, doch weer was er geen drukker voor te vinden. Hij greep dus
opnieuw naar de klassieken (evenals thans zoovelen doen, niet alleen in Duitschland)
en schreef: ‘Unter den Toten mit Thukydides, Tacitus und Plutarch, bei Marathon
und Salamis zu leben, ist schliesslich noch die ehrenhafteste Art des Lebens, wenn
man der Würde und der Majestät keine Tätigkeit weiter zuwenden darf.’38)
Dit zijn de laatste woorden van Seume's inleiding, die ook thans alleen een drukker
zou drukken, die bewust weet, wàt hij doet.

22 November
Een Joegoslaafsche, die tijdelijk in het Revier ligt en na een paar dagen terug naar
München gaat, bij de andere vrouwen, bood me aan brieven mee te nemen. Ik
vertrouw haar niet.

Een dag later
De Joegoslaafsche stopte me bij het Ohrenstation een briefje in de handen. Ik heb
het dadelijk verscheurd. Ze is óf zenuwziek, óf een provocatrice. Ze had ook aan
Arthur geschreven. Ik geef haar in geen geval iets mee naar München.

24 November
Vanmorgen wel een uur lang met een nieuwe ‘gebekt’, maar ben nu weer eenigszins
met hem verzoend.
Hij heet Miesen, is een Duitscher, doctor in de wijsbegeerte en heeft college
geloopen bij prof. Ernst Bertram en prof. E.R. Curtius en later ook bij Jaspers in
Heidelberg. Nog heel jong - misschien 26 of 27. Zijn nieren zijn niet in orde en hij
heeft - als gevolg van een bombardement in Keulen iets aan zijn hart. Vanmorgen,
toen Heini en Suire hem onderzochten, zag ik het op en neer gaan - zoo hard klopte
het.
Hij is in het begin van den oorlog een jaar in ons land geweest - vertelde hij me en schreef toen artikels voor de ‘Kölnische Zeitung’, maar was in dien tijd weinig
met Nederlanders in aanraking gekomen. Natuurlijk werd ik giftig....
Hij is geen Nazi - dat voel ik wel, en anders zat hij hier ook
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niet - maar hij had, volgens mij, juist om te bewijzen, dat hij het niet was, in ons land
contact moeten zoeken met antifascistische Nederlanders en hen moeten helpen.
Indien hij er ook ‘tegen’ was, waren hun belangen immers dezelfde geweest.
Hij wist me daar niet veel op te antwoorden, alleen dat hij dit wel graag gewild
had, doch niet durfde, met het oog op de Gestapo.... die hem toch al niet vertrouwde.
Tijdens het gesprek (van mijn kant eigenlijk meer een soort ondervraging door
een rechter van instructie) bleek, dat hij alleen een paar wetenschappelijke artikelen
had geschreven, vooral over Huizinga, die hij zeer bewondert - wat me reeds
verteederde. Verder had hij den meesten tijd in het Spinoza-huis doorgebracht, zoodat
mijn woede langzamerhand verdween.
Alleen toen hij over Hans Carossa begon, ben ik weer nijdig geworden. Dat die
zich door Goebbels tot voorzitter van een zoogenaamde Europeesche
Schrijversvereeniging - met als represantant voor Nederland: Eekhout en de een of
andere Friesche NSB-scribent - laat bombardeeren en met zich laat sollen, is
eenvoudig verraad aan den Geest. Ik kan daar geen enkel excuus voor aanvraaden,
en heb dat Miesen ook gezegd. Hij is van meening, dat Carossa het tegen zijn wil
deed: ‘Er hat geweint als er es tun musste’ vertelt hij me, maar dat kan me niet
imponeeren. Hij heeft het gedaan - of met of zonder tranen, dat is oninteressant. Hij
had evengoed kunnen emigreeren als Thomas en Heinrich Mann en zoovele anderen.

's Avonds
Miesen is erg zwak en bovendien erg onhandig, en stellig niet tegen een zwaar
commando opgewassen. Misschien kan Heini wat voor hem doen en zorgen dat hij
op de ‘Schreibstube’ komt. Ik zal er in ieder geval met hem over spreken.

26 November
Miesen gaf me vandaag enkele namen van jongeren, die hij ‘Schriftsteller der inneren
Emigration’ noemde - essayisten, die dus geen Nazi's zijn en zich in hun geschriften
zooveel mogelijk verzetten.
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De meesten van hen groepeeren zich om Ernst Jünger - wiens laatste publicaties ook
verboden schijnen te zijn.
Ik geef graag toe, dat Jünger een schrijver van formaat is, geen walgelijke lakei
zooals Blunck, Johst, Steguweit en dergelijke heeren - maar dat hij ten slotte een
anti-fascist zal blijken te zijn, betwijfel ik toch. Een frondeur van het
nationaal-socialisme - zeker - maar is dat voldoende?
Ik heb de namen die M. me gaf, genoteerd, en zal me deze publicaties later
aanschaffen - als dat mogelijk is.
We zullen met deze jongeren dan contact moeten zoeken en hen helpen zich van
alle eventueele overblijfselen der fascistische ideologie te bevrijden. Hij noemde me
o.a. de volgende namen en titels: Friedrich Georg Jünger (een broer van Ernst Jünger),
wiens werk in Nikisch's Widerstands-Verlag verschenen is; een essay-bundel
‘Gestalten und Probleme’ van een zekere Eugen Gottlob Winkler (Rauch-Verlag,
Dessau 1936) waarin - volgens M. - een belangrijk essay over kolonel Lawrence
schijnt te staan.
Winkler heeft - vertelde M. me later - nauwelijks 24 jaar oud, zelfmoord gepleegd.
Verder: Max Bense en Gustav René Höcke; van hem o.a. een werkje ‘Das geistige
Paris’ dat ook bij Rauch in Dessau verscheen.
Op Reinhold Schneider's werk had A. me reeds onlangs gewezen, en nu raadt
Miesen me opnieuw aan diens boeken te gaan lezen, evenals ‘Das Lob der Einsamkeit’
van Herbert Werner Rüssel, dat in de gevangenis geschreven werd en tijdens den
oorlog in Amsterdam verscheen (bij Veen's Uitg. Mij.). Waarschijnlijk is de keuze
van Miesen eenzijdig - hij is katholiek - doch misschien kunnen andere vrienden ze
later completeeren.

28 November
Nu ik een paar malen uitvoerig met Miesen over de jongere Duitsche schrijvers van na 1933 - gesproken heb - moet ik mijn meening daarover op enkele punten
herzien.
Ik heb hem b.v. toegegeven, dat hun mogelijkheden - na tien
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jaar fascisme - veel geringer zijn dan de onze. Aan den anderen kant zie ik niet, dat
ze nu iets ‘doen’, maar misschien zal dat later blijken, en kan ik dit van hier uit niet
juist beoordeelen.
Volgens M. is het eenige wat ze op dit oogenblik wél kunnen doen: de fascistische
ideologie ondermijnen en voorzichtig aanvallen. Hij heeft waarschijnlijk ook gelijk,
wanneer hij me verzekert, dat het heel, heel moeilijk voor hen is, om in hun werk
vrij te blijven van fascistische invloeden, daar de meesten geen kans hadden zich in
het buitenland te oriënteeren, en geen moderne buitenlandsche literatuur onder oogen
kregen.
Velen van hen zijn trouwens gearresteerd of hebben zelfmoord gepleegd - vertelt
M.

29 November
Auer zei me, dat hij ons dezen middag wat over leven en werken van Robert Saitschik
wilde vertellen. Zijn bewondering voor dien schrijver deel ik niet, doch ik zal hem
daar niets van zeggen. Waarom ook? Hij is met Saitschik bevriend, is erg trotsch op
die vriendschap en ik zou hem alleen maar verdriet doen, als ik hem vertelde, dat ik
S. als schrijver niet waardeer. We komen immers bijeen om elkaar geestelijk een
beetje op te monteren, en niet om elkaar in de haren te zitten.
Ik herinner me nog een paar lezingen die prof. Saitschik in 1925 in z'n villa te
Ascona hield, en ook precies de indruk, die hij toen op me maakte: iemand, die
buitengewoon met zich zelf ingenomen was en persé door z'n toehoorders wilde
bewonderd worden, terwijl hij op een veel te zoetelijke oncritische manier allerlei
gemeenplaatsen over Goethe verkondigde. In de boeken, die ik later van hem las,
bleek hij iemand, die graag een Jacob Burckhardt had willen worden, doch het niet
verder had gebracht dan een kruising van Emil Ludwig en prof. Casimir.
Enkele essays van hem over Tolstoï, die ik hier in een ouden jaargang van het
katholiek maandblad ‘Hochland’ las (van A. gekregen en waarvan de oude jaargangen
erg de moeite waard zijn) herinnerden me door de manier, waarop ze geschreven
waren, weer aan z'n lezing over Goethe.
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30 November
Bloed gegeven aan een Italiaan.
Weer 300 ccm.
Hopenlijk haalt hij het, en is het niet weer vergeefs, zooals de beide laatste malen.

Eindnoten:
33) ‘Logica moet niet als een bijzondere, op zich zelf staande wetenschap worden beschouwd, die
slechts om haar zelf wille bestaat, doch vooral als een instrument, als de kern van alle andere
wetenschappen, en terecht beweren de geleerden, dat men noch in het leeren noch in het doceeren
van een vak een vruchtbare activiteit kan uitoefenen, indien men niet te voren logica gestudeerd
heeft. Ze is voor het verstand, wat de grammatica voor de taal is, de eene wetenschap dient voor
de juistheid van de taal, de andere voor de juistheid van het denken.’
34) ‘Weet gij, dat men niet in het openbaar, niet voor het volk moet spreken, zonder elk woord
twee, drie of vier malen te overdenken en te overwegen, zooals onze wijzen, hierin Job's
voorbeeld volgende, reeds leerden. Dit geldt reeds voor elke mondelinge voordracht; hetgeen
men echter op schrift brengt en in een werk publiceert, dat moet men, indien het mogelijk is,
duizend malen controleeren of het wel goed en waar is.’
35) ‘Wanneer ik zoo verder ga met corrigeeren, vrees ik alleen maar, dat mijn heele leven een
drukfout zal worden.’
36) ‘Voor wie zou de duitsche grenadier zich op de batterijen en in de bajonetten werpen? Hij blijft
stellig wie hij was, en oogst nauwelijks een vriendelijk woord van zijn norsche despoten. Hij
moet den dood onvervaard onder oogen zien, en thuis ploegt zijn oude zwakke vader als een
slaaf de velden van den edelen jonker, die niets doet en niets betaalt en met mishandelingen
vergeldt. De oude man haalt zweetende de oogst voor het kasteel binnen, en moet de zijne buiten
laten verrotten, en daarvoor geniet hij de armzalige eer de eenige lasten-drager van den staat te
zijn. Moet de soldaat daarvoor vechten om ditzelfde geluk later zelf deelachtig te worden?’
37) ‘Wanneer men mij verwijt, dat dit boek een te politiek karakter draagt, dan is mijn antwoord:
ik geloof dat elk goed boek een min of meer politiek karakter moet dragen. Een boek dat dit
niet doet, is geheel overbodig of zelfs slecht. Politiek is, wat bijdraagt of bijdragen moet tot het
algemeen welzijn: quod benum publicum promevet (wat goed is helpt het volk).’
38) Onder de dooden bij Thucydides, Tacitus en Plutarchus bij Marathon te leven, is ten slotte nog
de eerlijkste manier van leven, wanneer men de menschelijke waardigheid en grootheid niet
meer mag dienen.’

[December 1944]
1 December
Adi bracht me ‘Wilhelm Meister's Lehrjahre.’
Dit boek houdt me nu al jaren bezig. Bram heeft het me in Scheveningen gestuurd,
in Vught hebben Telders en ik er dagenlang over gepraat en nu ga ik het opnieuw
lezen. Het laat me niet los. Evenals ‘Der grüne Heinrich’, ‘Jean Christophe’ en
Andersen Nexö's ‘Pelle der Eroberer’ is het een ‘Entwicklungsroman’. De capo van
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de bibliotheek vertelde me, dat de navraag naar dergelijke boeken, zelfs hier steeds
groot is.
Ik kwam - vandaag eigenlijk voor het eerst - tot de ontdekking, dat in al deze
werken de hoofdpersoon steeds een kunstenaar is, of tenminste iemand die een
voorliefde voor een bepaalde kunst koestert: Wilhelm Meister voor het toneel, de
Grüne Heinrich voor de schilderkunst, Jean Christophe voor de muziek. Geen toeval
natuurlijk. Menschen met een kunstenaars-aanleg zijn immers gevoeliger voor alle
facetten des levens dan de meeste anderen, en de auteur kan daardoor de ontwikkeling
van zijn hoofdfiguren veel intensiever demonstreeren.
Het voornaamste probleem dat Goethe in ‘Wilhelm Meister’ ontwierp, is de
verhouding van de mensch tot de maatschappij. Na een paar malen lezen ben ik tot
deze conclusie gekomen, en constateer nu ook, dat de rol, die Goethe de
tooneelspeelkunst in dit boek toedeelt, eigenlijk bijzakelijk is, al schijnt aanvankelijk
juist het tegenovergestelde het geval te zijn. Ook hier is voor hem de kunst, de
toneelspeelkunst, alleen maar een middel - een der vele - om de persoonlijkheid van
Wilhelm Meister volledig tot ontplooiïng te brengen.
Het eigenlijke tooneel is de maatschappij. Zijn kritiek op de rol van den burger in
deze maatschappij, krijgt nu plotseling een diepe zin, vooral waar Goethe schrijft:
‘Ein Bürger kann sich Verdienst erwerben und zur höchsten
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Not seinen Geist ausbilden: seine Persönlichkeit geht aber verloren, er mag sich
stellen wie er will. Er darf nicht fragen, wer bist du? sondern nur: was hast du?
Welche Einsicht, welche Kenntnis, welche Fähigkeit, wieviel Vermögen? - Er soll
einzelne Fähigkeiten ausbilden um brauchbar zu werden, und es wird schon
vorausgesetzt, dass in seinem Wesen keine Harmonie sei noch sein dürfe, weil er,
um zich auf eine Weise brauchbar zu machen, alles übrige vernachlässigen muss’.39)
Goethe's beschouwingen over de maatschappelijke verhoudingen vertoonen een
wijs inzicht, en ik begrijp nu nog beter, waarom Marx zoo'n geweldige vereering
voor hem had. Ook in ‘Wilhelm Meister’ blijven Goethe's pogingen om zijn
humanistisch ideaal te verwerkelijken primair, en alles wordt steeds in verband
hiermee beschreven en ontwikkeld.

Een uur later
Er was luchtalarm en een oogenblik geleden meenden we, dat het kamp getroffen
was: vlak in de buurt zijn bommen gevallen, onze barak trilde en enkele rekken met
flesschen enz. zijn omgevallen. Het is mogelijk, dat hier straks opnieuw bommen
vallen, en dat het dan minder goed afloopt...., maar is dat eigenlijk een reden, om
niet verder te schrijven?
Ik probeer immers me op een boek uit de wereldliteratuur te concentreeren, waarin
sprake is van de hoogste idealen der menschheid. Kan ik me in deze gevaarlijke uren
- die misschien onze laatste zijn - waardiger en intensiever met het Leven
bezighouden?
In ‘Wilhelm Meister’, dat vele mijner vrienden zoo droog en verouderd vinden, staat
de Mensch steeds in het centrum der handeling.
Goethe schildert de pogingen om z'n humanistisch ideaal te benaderen, trouwens
steeds van uit de mogelijkheden van zijn tijd, wetende, dat het nog niet verwerkelijkt
kan worden, tengevolge van de sociale misère zijner dagen.
Hij wil echter ook niet on-realistisch worden, geen utopist, en schept dus een soort
‘eiland’.
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Ik moest daarbij onwillekeurig aan van Eeden's kolonie Walden denken - eveneens
een eiland, doch ook nog aan de maatschappij gebonden.
In Wilhelm Meister slaagt Goethe's genie er in - en geen ander schrijver zou het
wel gelukt zijn - een soort maatschappij in de maatschappij te schilderen, zonder dat
het geforceerd lijkt. Zelfs het tegendeel is het geval: we voelen, dat hij hier de kiemen
voor komende omwentelingen in de andere - de grootere maatschappij - blootlegt.

3 December
Weer lang in Wilhelm Meister gelezen. Ik begin nu te begrijpen, dat het
gecompliceerde mechanisme van ‘de toren’ - waarbij ik aan Kafka dacht - dient om
de aandacht op het paedagogische element te vestigen. Goethe wil ons hier laten
zien, dat de ontwikkeling van Wilhelm Meister, vanaf het begin, steeds op een van
te voren bepaalde wijze geleid is, en als het ware gecontroleerd wordt - waarbij ik
wederom aan Kafka dacht.
Het verband van het zesde boek, de ‘Bekenntnisse einer schönen Seele’ met het
geheel zie ik nog niet. Misschien is het Goethe's bedoeling, dat deze ‘Bekenntnisse’
een waarschuwend voorbeeld voor Wilhelm - en den lezer - zullen zijn, een
waarschuwing om zich niet in abstracties te verliezen?
Toen ik dit boek vroeger las, heb ik gemeend, dat het een romantisch boek was,
vooral met het oog op figuren als Mignon en den Harpspeler.
Ik denk daar nu anders over: ik zou zelfs willen zeggen, dat de ontwikkeling en
de opvoeding van den Mensch om de werkelijkheid te begrijpen en te aanvaarden,
de eigenlijke inhoud van dit boek is. Goethe verliest - ondanks Mignon en den
Harpspeler - de werkelijkheid geen oogenblik uit het oog.
Hij is van meening, dat de verwerkelijking van zijn humanistische idealen
weliswaar moeilijk, doch niet uitgesloten is. Daarom legt hij op het paedagogische
element telkens zoo sterk de nadruk. Hoe vaker ik dit boek lees, hoe moderner - ja
zelfs actueeler vind ik het.
‘Nur alle Menschen’ - laat Goethe den abbé zeggen - ‘machen
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die Menschheit aus, nur alle Kräfte zusammengenommen die Welt. Diese sind unter
sich oft in Widerstreit, und indem sie sich zu zerstören suchen, hält sie die Nation
zusammen und bringt sie wieder hervor. Jede Anlage ist wichtig, und sie muss
entwickelt werden. Eine Kraft beherrscht die andere, aber keine kann die andere
bilden, in jeder Anlage liegt auch allein die Kraft, sich zu vollenden; das verstehen
so wenig Menschen, die doch lehren und wirken wollen’.40)
Men kan dit een oude waarheid noemen, maar verouderd is ze stellig niet!

4 December
Alles is in rep en roer, want de Duitsche Häftlinge schijnen naar het front te worden
gestuurd.
Zoo ver gaan ze dus met hun maatregelen en hun cynisme.
Eugen vertelt, dat ze voorloopig alleen ‘vrijwilligers’ oproepen.
Dat kennen we.

's Avonds
De meeste Nederlanders zijn blij, dat de Duitschers misschien weggaan. Ik deel hun
meening niet en had er een woordenwisseling over met K.
‘Hoerrah - de Moffen weg!’ zei hij.
En daarna?
Wie krijgen hier dan de bovenhand?
De slechte, reactionnaire elementen onder de Polen.
Als de Duitschers weg zijn, krijgen we de dictatuur van de Poolsche Kappers!
Natuurlijk zijn er ook onder de Duitschers slechte elementen - ik zal de laatste zijn
om het te ontkennen. Toch hebben velen van hen ons geholpen. Ze zijn immers het
langst hier, en we zullen - volgens mij - tegen het einde hun raad en kampervaring
bitter noodig hebben.

5 December
De meeste Duitschers hebben zich opgegeven voor den ‘Volkssturm’, nog voordat
ze er toe verplicht werden.
Kollektive Blödheit!
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Ik heb Eugen onmiddellijk gezegd, dat ik deze houding niet begrijp.
Ze hadden samen beraadslaagd - antwoordde hij, en de conclusie was geweest:
‘nur heraus aus dem Lager’.
‘Maar dat willen we tenslotte allemaal. Ik geloof echter niet, dat dit de juiste manier
is. Zoo helpen jullie de oorlog verlengen’, wierp ik tegen.
‘Wat hadden we dan moeten doen’?
‘Weigeren, standvastig weigeren. Jullie hebben altijd zoo de mond vol over Luther.
Dat was een kerel, die zei: Hier sta ik, en ik kan niet anders’!
Misschien was deze historische parabel onjuist - dergelijke parabelen zijn het
meestal - doch hij begreep goed wàt ik bedoelde, en daar kwam het ten slotte op aan!

6 December
De discussies of het juist was zich vrijwillig aan te melden zijn in alle barakken aan
den gang.
‘We kunnen buiten meer doen’, beweren de Duitschers nu.
Dat kan niemand van hieruit beoordeelen, geloof ik, en de Duitschers die zich
opgaven - evenmin. Dit argument is slechts een handig geformuleerde uitvlucht.
Ik blijf beweren, dat ze verkeerd handelen.

Een dag later
Eugen is wanhopig, want hij is een van de weinige Oostenrijkers die zich aangemeld
hebben, (de meesten van hen deden het niet), en ook onder de Duitsche vrienden is
de stemming nu aanmerkelijk gedaald.
Velen van hen zijn thans overtuigd, dat het verkeerd was zich op te geven, maar
nu is er geen terug meer.
Ze zijn trouwens niet allemaal aangenomen. Er werd bij gezegd, dat de
Spanje-strijders zich niet behoefden te melden. Ook vele communisten zijn afgewezen.

8 December
Wilhelm Meisters' Lehrjahre weer uitgelezen. Ik ben bereid dit
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boek te verdedigen tegenover iedereen, die het ongenietbaar en verouderd vindt. Het
is en blijft voor mij een der geniaalste boeken die ik ken. In welken modernen roman
vind men figuren als Philine en Mignon?
Schiller noemde dit werk - zooals ik in de voorrede van deze uitgave las: ‘Ruhig
und tief; klar und doch unbegreiflich wie die Natur’41)
Een betere karakteristiek is onmogelijk.

9 December
De Duitsche Häftlinge zijn nu in.... SS uniform gestoken en zullen morgen vertrekken.
Waarheen weet niemand. Ze maken een ongelukkige indruk.
Allen zijn nu ontnuchterd. Velen van hen zijn al acht of tien jaren in het kamp en
ze vragen zich af, of ze daarvoor gestreden hebben: - om nu in SS uniform naar het
front te worden gestuurd. Natuurlijk naar de gevaarlijkste plaatsen en met ‘echte’
SS achter hen.

's Avonds
Toen de nieuwe SS-ers vanmiddag door de Lagerstrasse liepen en afscheid namen
van hun vrienden, had ik heel sterk het gevoel, dat de groote chaos, het proces der
ontbinding begonnen was. Häftlinge arm in arm met SS - al was het onechte en
nieuwbakken SS.
SS die we niet groeten.... waar we niet bang voor zijn.
Er is iets veranderd - iets gebroken.
De ‘heiligheid der SS uniform’ heeft haar nimbus verloren....
Dit is het begin van het einde.
Dit was een historische datum.

Een uur later
De Reviercapo vertrekt ook. Wie zal hem opvolgen?

10 December
In blok 3 toevallig kennis gemaakt met een heel prominente Häftling. Hij is eigenlijk
niet ‘ziek genoeg’ voor het Revier,
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maar wordt in het Lichtstation behandeld, omdat hij jicht heeft. Op zijn bed lag een
boek van Paléologue, waardoor hij me interesseerde. Hij heet Chirini, is baron en
secretaris van.... prins Friedrich Leopold van Pruisen.
Hij deed gelukkig niet prominent, en wat hij over politiek beweerde, was niet eens
zoo reactionnair, als ik verwacht had. Natuurlijk behoeft hij niet in het blok te slapen,
heeft een prachtig commando - SS-kantine - en daardoor ook genoeg te eten; zijn
baas zit in hetzelfde commando. Ze worden allebei dus ‘bevorzugt’ behandeld - wat
me niet verwonderd, want ten slotte zijn deze Hohenzollern nu niet bepaald ‘hun’
ergste vijanden.
Toen we nog over Paléolgoue spraken, verscheen nummer twee. ‘Der Prinz,’ zei
Cirine - een eenigszins harkerige, stijve, maar heel vriendelijke en bescheiden man
van een jaar of vijf en veertig.
Ik zag dat zijn haar niet kort geknipt was, en hij dus verlof had om het te laten
staan. Iets in z'n gezicht - ik geloof de neus en vooral de ietwat domme trek boven
z'n bovenlip - deed me dadelijk aan de Duitsche kroonprins denken. Verder was hij
zeer behoorlijk - minder intelligent dan Chirine, doch welwillend. Ik kreeg den indruk,
dat zij in hun commando meer nieuws hooren dan wij hier, en zal dus probeeren hen
vaker te ontmoeten.

's Avonds
W., de Oostenrijksche Oberpfleger van 7 is Reviercapo geworden.
Hij is Spanje-strijder en er zal dus in het Revier een andere - stellig betere - wind
gaan waaien, vooral omdat hij ook tegen de slechte Poolsche elementen is, die hier
de baas willen spelen.

11 December
Alvorens ik vanmiddag voor ons kringetje een half uurtje over van Eeden sprak, heb
ik geprobeerd - in concurrentie met A.'s Hansjacob-lijstje - een zoo groot mogelijk
aantal titels uit mijn geheugen op te schrijven, doch ik kreeg slechts 34 bij elkaar,
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hoewel ik weet, dat hij veel en veel meer heeft gepubliceerd. Wanneer ik nu, vanuit
het kamp, aan van Eeden denk, kom ik opnieuw tot de conclusie, dat hij - ondanks
tekortkomingen - een figuur van Europeesch formaat was, een schrijver, die ons in
Nederland voor het eerst met vele sociale en cultureele problemen, die Europeesche
problemen bleken te zijn, in aanraking bracht. Hij heeft tevens onzen horizon verbreed,
o.a. door belangstelling voor de wijsbegeerte van het Oosten te wekken - voor
Confucius en Laotse (samen met Borel).
Ik geloof, dat de jongeren onder ons, ten onrechte, te weinig waardeering voor
hem koesteren, en zijn - in vele opzichten al historische - beteekenis onderschatten.
Velen heeft hij aangetrokken, zonder hen echter te geven, wat ze van hem verwacht
hadden. Hij is vaak aangevallen en becritiseerd maar hij heeft ons nooit onverschillig
gelaten, op allen heeft hij op de een of andere manier een bepaalden invloed
uitgeoefend.
Hij was na Multatuli een der eerste schrijvers in ons land, die zijn lezers de
overtuiging bijbracht, dat er een wisselwerking bestond tusschen Kunst en
Maatschappij. De meesten van ons beseffen dat nu, maar destijds was het een daad,
daar de aandacht op te vestigen. Aan den anderen kant had Verwey natuurlijk naar
toen hij in zijn biografie schreef, dat van Eeden als kunstegelijk nooit door een groot
kunstwerk overtuigd heeft.
Tolstoi - waarmee hij door zijn sociale experimenten eenige overeenkomst vertoont
- deed dat wel, o.a. door ‘Oorlog en Vrede’ en andere boeken. Dat zijn de boeken
waardoor hij tot de wereldliteratuur behoort - niet door zijn ethische geschriften (b.v.
‘Die Kreutzersonate’ enz.).
Van van Eeden zullen waarschijnlijk een paar gedichten blijven, ‘Lioba’ en
fragmenten uit de ‘Nachtbruid’, maar niet de tendentieuse gedeelten uit ‘Sirius en
Siderius’, niet ‘De blijde wereld’ en ‘Paul's ontwaken’.

's Avonds
Heini heeft met den nieuwen Revier-capo over mij gesproken.
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Ik moet morgen vroeg bij hem komen. In de Schreibstube. Er wordt daar nieuw
personeel aangenomen nu zoovele Duitschers vertrokken zijn.

12 December
Er was vannacht minstens 2 uur lang luchtalarm. Ik ben opgestaan en bij de tafel
gaan zitten. Heb maar geprobeerd me weer op van Eeden te concentreeren en gemerkt,
dat ik vergeten heb een paar woorden te zeggen over de ‘Internationale Tribune’ die
hij tijdens den eersten oorlog in de Groene redigeerde, en waaraan schrijvers uit alle
landen meewerkten. Ik heb toen vele boeken van deze buitenlandsche schrijvers
besteld, en zal van Eeden zoolang ik leef dankbaar blijven, omdat hij me met hen in
aanraking bracht en me daardoor, reeds tijdens den eersten wereldoorlog, behoedde
voor een bekrompen chauvinisme.
Ik herinner me nog stellig, dat hij het was, die me op deze manier liet kennis maken
met vele der waardevolste auteurs, o.m. met: Romain Rolland, Norman Angell, Carl
Spitteler, Allen Upward, Bernard Shaw, Havelock Ellis, Paul Bjerre, Erich Gutkind,
Siegmund Freud, Franz Oppenheimer, Walter Rathenau, Gustav Landauer, Tagore,
Upton Sinclair, Oliver Lodge, Alexandre Mercereau en vele anderen.

's Avonds
Nachtpfleger in de malaria-afdeeling geworden.
De capo wilde me eerst de leiding van de Wäschekammer opdragen, maar dat heb
ik geweigerd, want ik ben pas een half jaar hier en voel me tegen de ‘handige’
Poolsche verplegers die hier al jaren zijn, niet opgewassen. Ze zouden me elken dag
onder allerlei voorwendsels lakens en handdoeken en ondergoed aftroggelen,
natuurlijk zonder reçus. Na een week was ik op die manier uitverkocht en... ter
verantwoording geroepen. W. begreep mijn weigering echter niet, vond me, geloof
ik, ondankbaar en eigenwijs en zei toen nogal onvriendelijk: dan maar Nachtpfleger
Malaria-Abteilung.
Ik moet vanavond beginnen.........
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13 December
Dezen nacht zal ik nooit vergeten.....
Het leek zoo eenvoudig: alleen drie keer per nacht temperatuur opnemen, de pols
voelen en dit in de koortslijsten invullen; verder niets, maar ik voelde dadelijk dat
hier gevaar dreigde. Om 9 uur deed ik de eerste ronde.
‘Zorg er voor dat je geen ruzie krijgt met August, den dikken Pfleger van de
malaria-barak’, waarschuwde de oude Pool van de nachtwacht me nog voor ik ging.
Vijftig patienten. Vijftig keer temperatuur opnemen en vijftig keer de pols voelen.
Velen hadden over de 40 en ijlden. Het invullen van de lijsten en het pols-voelen
kostte me de meeste moeite.
Daarna wachten tot 12 uur.
Om 12 uur de tweede ronde. Bij sommigen was de koorts plotseling opgeloopen,
bij anderen ineens gevaarlijk gedaald... Een oude Duitscher in de hoek wenkte me.
Blij, dat ik z'n taal kende, begon hij te vertellen, dat hij hier al vele honderden had
zien sterven en zelf hier invalide was geworden. Hij heeft - als gevolg van Schilling's
‘proeven’ - een arm verloren. Plotseling drong weer tot me door, wat zich hier afspeelt.
Nu weet ik ook, waarvoor de vliegen dienen, die August elken dag zoo ceremonieel
naar deze Stube brengt....
Elken morgen om 10 uur.
En steeds hetzelfde schouwspel:
Voorop professor Schilling, een ouwe bullebak, waar iedereen bang voor is en die
hier te bevelen heeft, gevolgd door twee verplegers en achteraan August met zijn
vliegen onder een kap, die hij zoo voorzichtig en zoo plechtig draagt, alsof hij in een
processie schrijdt met in z'n handen het Allerheiligste....
Die vliegen dienen om deze Häftlinge - tegenwoordig bijna uitsluitend Italianen,
Zigeuners en Russen, zooals de oude Duitscher me vertelde - malaria te bezorgen,
waar honderden al aan gestorven zijn en nog vele aan sterven zullen......
Om half drie was er luchtalarm. De Pool, dien ik moest helpen om overal het licht
uit te schakelen en dien ik vroeg hoe hij het vond, wat ‘ze’ hier deden, noemde het
‘wetenschappelijk onderzoek
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ten behoeve der Duitsche Koloniën’. Maar ze hebben immers geen koloniën meer
en zullen ze ook nooit krijgen!!
Toen ik door de donkere gang liep naar barak 15, viel vlak in de buurt een bom.
Ik voelde me heel alleen en verlaten, eigenlijk de eerste maal sinds ik hier ben.
Om vier uur was het gevaar afgeloopen en deed ik m'n laatste ronde. De oude
Duitscher lag nog steeds wakker en weer wenkte hij me. Hij keek eerst voorzichtig
en wantrouwig om zich heen, of zijn buren vast sliepen, en waarschuwde me toen
dringend, zoowel voor August als voor den professor.
‘Schilling controleert de koortslijsten elken morgen heel nauwkeurig; hij is - zelfs
bij de kleinste vergissing - onverbiddelijk, en zal iedereen voor het geringste foutje
in den bunker smijten of stokslagen laten toedienen. Hij heeft hier in het Revier meer
macht dan de Kommandant, is alleen aan Berlijn verantwoording schuldig. En August
en een van de andere Pfleger staan aan den kant van den professor,’ voegde de oude
man er fluisterend aan toe.

14 December
Zooeven den Revier-capo gezegd, dat ik de baan als ‘Nachtpfleger Malaria-station’
op moet geven, omdat mijn ogen te slecht zijn en m'n bril te zwak is, zoodat ik de
streepjes op den koorts-thermometer niet goed kan lezen.
Hij was wel onvriendelijk, doch ontsloeg me niet als ‘personeel’ zooals ik gevreesd
had. Ik kan dus nog hier blijven.

's avonds
Vandaag is het eerste geval van vlektyphus geconstateerd. Dr. Krediet en de Russische
dokter vreezen, dat er weldra weer een epidemie uitbreken zal.
Ik vertelde het vanmiddag - nogal opgewonden - aan Adi. ‘Nu al’? vroeg hij alleen
maar. ‘Ze komt anders meestal pas in Januari of Februari. Verleden jaar ook.
Buiktyphus. We hadden toen 800 dooden. Nu - met dezen honger - zullen het er wel
meer worden.’
Na dit gesprek met Adi begrijp ik nog beter, dat zulke epide-
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mieën voor de SS een der middelen vormen om ons te ‘liquidieren’, om ons kwijt te
raken.
Elk jaar, ongeveer in Januari of Februari!
En dan? Hoevelen van ons zullen dan sterven?
Dachau zal dus weldra met zijn gewonen voorjaarsuitverkoop beginnen.......

15 December
De capo kwam me vanmorgen halen, nadat Sep met hem over me gesproken had. Ik
heb nu weer werk. Mijn baantje is, er voor te zorgen dat alle deuren op de lange gang
tusschen barak 1 en barak 9 steeds weer gesloten worden, zoodat het daar minder
tocht.
Beroerd werk, maar - ik kan in het Revier blijven.
Bovendien hoor en zie ik in die gang veel meer dan ergens anders, en kan ik ook
met veel vrienden spreken.
Een groot voordeel van ‘personeel’ zijn is ook de eigen W.C........ met een deur!
Eindelijk - eindelijk de mogelijkheid om nu en dan een paar minuten alleen te zijn.

Na het appèl
De Oberpfleger van 15 kwam me zoo juist opgewonden vertellen dat de
Joegoslaafsche inderdaad een provocatrice is! In een brief van haar aan den
Schutzhaftlagerführer - die ze vanmorgen toen ze weer naar München ging bij de
poort zou afgegeven hebben - staat, dat enkele Häftlinge uit Dachau van plan zijn,
om de vrouwen uit München met wapens te voorzien... om zich te bevrijden, wanneer
de geallieerden naderen. Verder beweert ze, dat de leiding van deze actie berust bij
den Belg Arthur Haulot en..... bij mij!

Een uur later
Ben bij Arthur geweest.
Hij heeft de vrouw wèl een briefje meegegeven, doch natuurlijk alleen met enkele
onbelangrijke privé-mededeelingen.
Ook hij is nu erg ongerust en nerveus.
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Hoe kunnen we ons verdedigen?
Geen bewijzen!
Die hebben ze niet noodig.
Wanneer komen ze ons halen?

16 December
Nog niets gehoord. Ben zoo zenuwachtig dat ik niet eten, niet slapen en nog minder
schrijven kan.
Arthur ook.

17 December
Nog niets gehoord!
Is dat een...... goed of kwaad teeken?

18 December
Niets gehoord - - -

19 December
Wij zijn nog niet gehaald.
Zou de hele geschiedenis ten slotte maar een ‘parool’ zijn? Ik begin het haast te
gelooven, want als Ruppert dien brief werkelijk gekregen had, dan.....

20 December
Nog steeds niets gehoord.
Ik begin te herademen.
Arthur is nu ook van meening, dat het een ‘parool’ is.
De Oberpfleger van 15 beloofde ons verder nieuws.
Hij deed, zooals gewoonlijk erg gewichtig en ik kreeg den indruk dat hij alleen
maar een rol wil spelen.

21 December
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Gered! Er is bericht uit München: De Joegoslaafsche heeft werkelijk een
denuntiatiebrief geschreven, doch niet hier, maar in München.
Haar ‘bericht’ schijnt echter zoo hysterisch en verward te zijn geweest, dat de
Oberscharführer van de vrouwen hem
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direct in de kachel heeft gesmeten. Zoo luidden tenminste de informaties die we
vandaag kregen.
In ieder geval herademen we.

Na het appèl
Nu ik weer wat rustiger over het gebeurde na kan denken, versterkt zich de indruk,
dat een zeker iemand weer een rol wilde spelen en dat hij het verhaal over H. en mij
daarom gelanceerd heeft.

22 December
Ik ben nu een week portier. Het is in de gang vaak ijzig koud, en ik verwonder me
eigenlijk, dat ik nog geen longontsteking heb; gelukkig kan ik me nu en dan warmen
bij den Franschen dokter in het Lichtstation.
Het baantje heeft toch meer voordeelen, dan ik eerst dacht, want ik zie en spreek
nu vele vrienden uit het Lager - en kan hen ook vaak helpen of iets toestoppen, want
ik ken nu ook de ‘Hausers’, die het eten verdeelen.

23 December
Nog steeds geen Kerstmispakket van het Nederlandsche Roode Kruis, waar we zóó
op gehoopt hadden. De Belgen en Franschen hebben wel pakketjes ontvangen, de
Belgen zelfs ieder twee. Ik heb over deze dingen tot nu toe met geen woord in dit
dagboek gerept, en zal er na vandaag ook niet op terugkomen, maar we hadden er
voor de feestdagen zoo op gerekend.... Sinds maanden niets. En de Belgen, en Polen
en Franschen ontvangen geregeld. Soms tweemaal per week. Natuurlijk gaat er geen
dag voorbij dat we hier niet over praten en ons afvragen: waar ligt het aan?
We hebben al zoovele oorzaken opgesomd doch geen enkele blijft steekhoudend,
want zelfs voor het onwaarschijnlijke geval, dat het Nederlandsche Roode Kruis
door Seys verboden is, konden ze het toch uit Londen regelen!
En als dat niet gaat - en waarom eigenlijk niet? - kunnen ze toch via het Zweedsche
Roode Kruis iets doen, zooals bijvoorbeeld de Denen.
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Of anders via Zwitserland.
Waarvoor hebben we tenslotte een Nederlandsche gezant in Bern zitten?
We zullen later, wanneer we vrij zijn, dit alles - waar we nu dagelijks uren lang
aan denken en over praten - misschien heel gauw vergeten zijn.
We mogen het echter niet vergeten, want één zaak staat nu reeds vast: er stierven
en sterven thans dagelijks in Dachau Nederlanders van honger en ondervoeding, die
waarschijnlijk niet gestorven waren, wanneer we geregeld Roode-Kruis pakketten
ontvingen. Een zware beschuldiging, maar niet lichtvaardig uitgesproken.

1en Kerstdag 's middags 12 uur
Gisteravond met Frits opgebleven tot ongeveer 11 uur. We hadden een spel bedacht,
dat ons werkelijk geholpen heeft om niet te veel aan huis te denken.
(In ieder geval is Edith weer vrij en gezond, en was er drie weken geleden ook
nog bericht van Tijl).
Het spel begon met Frits' vraag: hoe zou Goethe zich gedragen hebben als hij bij
ons in Dachau was geweest?
We hebben beiden ons antwoord opgeschreven en vergeleken, en zijn daarna
doorgegaan met een paar andere duitsche dichters en denkers.
Ik teken het resultaat nu op, omdat we vandaag toch vrij hebben en ik het later aan
Echen wil laten zien.
Goethe: gearresteerd omdat hij zich in het Parijsche tijdschrift ‘le Globe’, aan het
slot van een wetenschappelijk artikel over ontologie, in afkeurenden zin had uitgelaten
over de theorieën van den Rassenforscher professor Günther.
Hij zit nu al twee jaar, daar hij - zoo luidde zijn Schutzhaft-befehl - door deze
publicatie den naam der nationaal-socialistische wetenschap naar beneden had gehaald.
Hij zal echter weldra vrij komen want Hans Carossa heeft bij Goebbels op zijn
vrijlating aangedrongen.
Goethe zou hier in Dachau waarschijnlijk Reviercapo of capo van de Totenkammer
zijn, en heel erg prominent. Tevens had
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hij stellig uitstekende connecties zoowel met de Polen als met de communisten. Zijn
omgang met de SS zou waarschijnlijk heel diplomatiek en voorkomend zijn, doch
zoo, dat er van ons standpunt uiteindelijk niets op aan te merken zou zijn.
En natuurlijk had hij vergunning om zijn haar te laten staan.
Schiller: Gearresteerd wegens publicatie in de ‘Horen’ van een groot gedicht: ‘Ex
oriente Lux’, dat als een hymne op de Sovjet-Unie werd beschouwd. Bij het verhoor
bleek, dat Goethe zich als mederedacteur tegen het opnemen van dit gedicht verzet
had, daar hij het als tegen het regiem van zijn vorst - Karl August gericht beschouwde.
Schiller had het zwaar: Locomotieven-Kommando München. Bij zijn
medegevangenen, voor wiensre chten hij steeds opkwam, stond hij buitengewoon
goed aangeschreven, maar met de meeste Capo's en Blockoudsten op gespannen
voet, zoodat hij reeds tweemaal 25 ‘auf den Arsch’ gehad had, en steeds gevaar liep
om op transport te worden gestuurd.
Georg Büchner: gearresteerd als communist en wegens verspreiding van illegale
literatuur (o.a. van het pamflet: Friede den Hütten, Krieg den Palästen.)
Op speciaal bevel van Berlijn in Dachau opgehangen.
's Avonds na het appèl werd zijn dood in het geheim door de gevangenen herdacht.
Heinrich von Kleist: Gearresteerd als medewerker van het Widerstands-Verlag
(directie Ernst Nikisch) tevens verdacht van deelname aan de samenzwering van 20
Juli. Hoewel hij het goed bedoelde, had hij in zijn Stube steeds met iedereen ruzie.
Hij pleegt op zekeren dag - samen met een homosexueelen Hongaarschen officier zelfmoord. Niet uit angst voor de SS, doch omdat hij van oordeel was, dat wij allen
in gebreke blijven bij het vervullen van de ware verplichting, die het leven ons oplegt.
Hölderlin: gearresteerd als a-sociaal element. Had geweigerd zich voor den
‘Arbeitseinsatz’ aan te melden. Bleek reeds de
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eerste dagen na zijn aankomst in Dachau totaal ongeschikt voor het kampleven,
zoodat hij door z'n Poolschen blokoudste naar de Nervenzimmer van het
Krankenrevier werd gebracht, waar ze hem dadelijk in een dwangbuis stopten. Werd
na korten tijd door den Oberpfleger, die extra het land aan Hölderlin had, omdat hij
Grieksch kende, op Invalidentransport gezonden.
Schopenhauer: veroordeeld omdat hij den hond van Ley, den leider van het
Arbeitsfront, ‘plebeïsches Rindvieh’ had genoemd, toen deze Atma, zijn poedel, had
gebeten. Hij bekleedt in Dachau een prominente positie, ontvangt veel pakketjes,
waarvan hij slechts een heel enkelen keer aan anders prominenten een kleinigheid
afstaat. Is buitengewoon trotsch en egoïstisch en beschouwt de meeste zijner
mede-gevangenen slechts als ‘Fabrikware der Natur’.
Nietzsche: veroordeeld wegens een scherpe kritiek op Rosenberg's ‘Mythos des
zwanzigsten Jahrhunderts’, dat hij ‘geschwätzigen Dilettantismus’ noemde. Hij is
in het lager reeds na enkele weken een ‘Muselmann’ geworden, die steeds in tranen
baadt, en 's avonds voor den ingang van blok 26 om wat soep bedelt.
We waren juist met Gerhart Hauptmann bezig, toen er weer luchtalarm kwam en
de Abwehr in de buurt, waarschijnlijk die in de Plantage, zooveel lawaai maakte, dat
alles schudde en we helaas niet meer schrijven konden....

26 December
Bloed gegeven (300 ccm.)

27 December
Tijdens de Mittagsruhe een heel lang gesprek gehad met Miesen. Hij vroeg me naar
mijn meening over Kierkegaard's philosophie en ik antwoordde dat ik lang niet alles
van K gelezen had, maar van oordeel was, dat diens wijsbegeerte de banden tusschen
Mensch en Maatschappij trachtte te ontkennen en te verbreken, en dat hij zijn lezers
telkens voor oogen houdt, dat het leven geen waarde heeft - en nooit zal krijgen.
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Ik wees hem op de hernieuwde belangstelling voor Kierkegaard onder Hitler, op de
vele nieuwe uitgaven en interpretaties van zijn werk, en het telkens noemen van zijn
naam in de officieele Duitsche pers, en vroeg hem of dat eigenlijk niet het bewijs
was, dat zijn denkbeelden in geen enkel opzicht in strijd werden geacht met de fascistische ideologie.
‘Evenmin trouwens, als de theorieën van jouw professor Heidegger’ zei ik nog,
en toen hadden we de poppen aan het dansen, want hij is een leerling van Heidegger
en heeft college bij hem geloopen. Hij begon te schermen met diens theorieën van
het Dasein - het in-de-wereld-zijn - dat we in een ‘Seinsverständnis’ leefden, en met
diens leer van het geworpen Dasein en het ontwerpend Dasein. Ik geef graag toe, dat
M. doorkneed is in dit systeem, en dat ik alleen maar - geprobeerd heb het boek van
prof. Waelhens over Heidegger door te werken. Ook bij hem vond ik - evenals bij
zijn groten leermeester Kierkegaard eenzelfde gevoel van angst voor het leven,
dezelfde opvatting dat het leven nutteloos is, alle hoop ijdel en dat het dus zinloos
is, (want dat is ten slotte de consequentie) om in de krachten van het Leven te
gelooven.
Dus niet strijden tegen de machten die het leven willen vernietigen, een stelling
waarbij immers slechts het fascisme baat zou vinden! Ik heb dat Miesen dan ook tot zijn groote verontwaardiging - gezegd, en tevens dat ik nu heel goed begrijp,
waarom Hitler het werk van Heideeger niet verbood, en dat het nu zelfs gepropageerd
werd.
M. repliceerde, dat Heidegger als oplossing zag ‘het moedig aanvaarden van een
absurd bestaan’. Strijden daartegen, lijkt me juister en het ‘moedige aanvaarden’....
koren op den molen der Nazi's.
Ik ben me bewust, dat Heidegger's systeem veel gecompliceerder en misschien
ook rijker is dan ik het nu wil zien, maar zijn theorie van ‘terugkeer naar de concrete
werkelijkheid’ kan ik nu niet anders dan met grof geschut beantwoorden. Want de
concrete werkelijkheid van het oogenblik heet: het Derde Rijk! Uit dit feit moest
Heidegger - als hij inderdaad een denker van groot formaat was - consequenties
trekken, die
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elke verdere publicatie van zijn werk onder Hitler onmogelijk zou maken. Juist het
tegendeel is het geval.
Miesen was het natuurlijk helemaal niet met me eens, zelfs nogal ontstemd over
m'n bewering, wat ik tenslotte best begrijpen kan.

28 December
K. vroeg me vandaag mijn oordeel over blok 26 - het geestelijken blok.
Ik had het gevoel dat hij een fel-afkeurende uitlating van me had verwacht, en ik
geloof, dat inderdaad de meeste Häftlinge zich er in afkeurenden zin over uit zouden
laten, maar zoo eenvoudig is deze kwestie stellig niet.
Ik kom tegenwoordig elken dag op 26. Vaak zelfs twee of driemaal dagelijks, om
Blutspender te halen, of een geestelijke voor iemand in het Revier, ook om ouwels
en heilig olie te vragen voor stervenden. Ik ken daardoor niet alleen alle Nederlandsche
geestelijken en dominees, doch ook heel veel buitenlanders.
Reeds de manier waarop K. z'n vraag formuleerde, lijkt me onjuist. Hij vraagt
immers ook niet hoe ik over blok 18 of 20 of 22 denk, maar hoe ik over X of Y of
Z denk. In blok 26 liggen inderdaad alleen geestelijken en dominees, maar die vormen
evenmin met elkaar een gesloten geheel, als de bewoners van andere bloks. Ik geef
graag toe, dat er in 26 veel egoïsten zijn - meer en grootere egoïsten zelfs dan
toelaatbaar. Waarschijnlijk zijn daar ook meer lieden onsolidair met hun lotgenoten
dan in andere bloks, maar moeten we in onze be- of veroordeeling niet rekening
houden met de economische omstandigheden, waaronder de meesten van hen voor
den oorlog leefden? Pastoors, die in hun steden en dorpen de sociale nooden van de
arbeiders en boeren nimmer in de praktijk deelden (waarmee nog niet gezegd is, dat
ze zich er niet om bekommerden) en daarom ook geen echte solidariteit kennen, nu
de praktijk ze van hen eischt. Misschien moeten we hun gedrag - helaas vaak
wangedrag - hierdoor gedeeltelijk verontschuldigen? Maar dat er op 26 kastjes zijn
- ik zelf heb ze vaak gezien -
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waarin zooveel brood opgestapeld ligt, dat er een groot gedeelte van reeds
verschimmeld was, terwijl - en dat moeten de eigenaars toch weten, - een barak
verder, op nog geen drie meter afstand - honger, ontzettende honger heerscht (vooral
in blok 30 en in de afgesloten quarantaine - bloks), is niet te verontschuldigen!
Doch eenzelfde gierigheid zag ik ook in andere barakken.
Neen, blok 26 is geen gesloten geheel. Ook hier liggen ten slotte maar..... menschen,
met hun goede en slechte menschelijke eigenschappen. Er liggen bekrompen
dorpspastoors en kapelaans, doch ook Jezuiten-paters met een verbluffende grondige
kennis op vele gebieden. Er liggen buitengewoon ontwikkelde geestelijken, doch
ook kloosterbroeders, wier horizon heel eng is.
Er liggen geestelijken die kritiek uitoefenen op hun bisschoppen, doch ook
aanhangers van den Oostenrijkschen kardinaal Innitzer die nimmer een woord tegen
Hitler sprak.
Er liggen reactionnaire elementen, die droomen van een ‘Ständestaat’, doch ook
pastoors die bij de partisanen waren.
Er liggen Francisten, doch ook anderen die een innige sympathie koesteren voor
de Baskische priesters, die met de wapens in de hand tegen Franco vochten. Vele
Franschen zijn enthousiaste volgelingen van Maritain en vooral van Péguy, maar er
zijn hier ook bewonderaars van kardinaal Baudrillard, die aan den kant van Vichy
staat.
Pater Rotkranz uit Zuid-Limburg, die dag-in dag-uit de vlektyphus-patienten in
het Revier bezoekt en zijn laatste stuk brood weggeeft, is voor mij.... een halve
heilige; maar de duitsche pastoor B., die den heelen dag chauvinistische nonsens
uitkraamt en daarbij buitengewoon autoritair en onverdraagzaam is.... een halve Nazi.
Dit probleem - het probleem: Blok 26 - is werkelijk niet zo eenvoudig als K. denkt.

30 December
Ik heb het verschil tusschen patriotisme en chauvinisme nimmer zoo sterk gevoeld
als nu, tijdens de vlektyphus-epedemie.
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Rob vraagt me - wanneer hij me met de doodenlijst ziet rondgaan - elken dag: ‘hoeveel
Nederlanders vandaag?’
Ik begrijp dat, kijk dat zelf ook na, en noteer de namen en de data der gestorvenen
voor later......
Toen ik hem vanmorgen weer uitvoerig had ingelicht over het sterfte-cijfer in de
verschillende barakken zei hij echter: ‘In blok 23 gaat het dus beter dan in 25!’
‘Hoezoo,’ vroeg ik ‘in 23 zijn vandaag zesenveertig dooden en in 25 zijn er twaalf?’
‘Maar in barak 25 zijn drie Nederlanders gestorven en in 23 maar een’ was zijn
antwoord.
De andere 45, Italianen, Franschen, Belgen, Duitschers, Joegoslaven en Russen
tellen dus voor hem niet. - -

Oudejaarsavond
Een week geleden in de bibliotheek ‘Die Nachtwachen des Bonaventura’ ontdekt,
een der merkwaardigste boeken uit den tijd der Romantiek.
Ik heb er vroeger intens van genoten en het nu vanavond uit m'n kastje gehaald
om ook hier - in het kamp, door deze lectuur iets te voelen van de diepe beteekenis
der jaarswisseling, deze uren te zien als het - misschien ook voor ons - begin van een
heel belangrijken overgang naar een nieuwen tijd.
De handeling van het boek speelt in een Duitsche provinciestad, zoo Duitsch als
ze maar zijn kan, en de figuur van den nachtwachter - de hoofdpersoon - is
onvergetelijk.
Hij is weliswaar wat intelligenter dan nachtwakers gewoonlijk plegen te zijn, maar
hij is al vele jaren in z'n ambt, tot aller tevredenheid, en er is niets ten zijnen nadeele
bekend, zoodat men dat op den koop toeneemt. Het was immers niet gevaarlijk en
bovendien bezat hij de voortreffelijke eigenschappen van buitengewoon trouw en
nauwgezet te zijn.
Tot het geschiedde, dat op zekeren nacht iets gebeurde, wat niemand ooit had
kunnen droomen!
In den nacht van 31 December 1799 op 1 Januari 1800 verkondigt hij: - de
Eeuwigheid en het Laatste Oordeel.
Het resultaat is dan ook verbijsterend: iedereen krijgt een
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doodelijke schrik, alle menschen worden angstig en onrustig. De verwarring is
algemeen en kent geen grenzen, want wie dacht in het begin der negentiende eeuw
aan Eeuwigheid en het Laatste Oordeel?
Eerst langzamerhand wordt bekend dat de oorzaak van al deze opwinding, berouw
en vrees slechts - aan een luim van den nachtwaker te danken was.
De woede tegen hem is dan ook algemeen en stijgt ten top. ‘Wie konnte er sich
unterstehen uns auf so eine unerhörte Art hinaus zu blasen aus unserem
wohlverdienten Gottesfrieden?’42)
Ik wil over dit bijzonder boek, waarvan de auteur niet bekend is, morgen met Eddy
spreken: Zijn ‘Matheus’ - lijkt me - zou nachtwachter kunnen worden en hier in
Dachau de Eeuwigheid en het Laatste Oordeel verkondigen.
Wat een stof voor een gedicht!

Eindnoten:
39) ‘Een burger kan zich verdiensten verwerven, en ook wel zijn intelligentie ontwikkelen: zijn
persoonlijkheid echter gaat verloren - ook al ou hij zich hiertegen willen verzetten. Hij mag
niet vragen, wie ben je, doch alleen: wat bezit je? welke meening? wat voor kennis? wat voor
gaven? hoeveel vermogen? - hij moet enkele talenten ontwikkelen om bruikbaar te worden,
maar er wordt reeds verondersteld, dat in zijn wezen geen harmonie is noch zijn mag, daar hij,
om op een bepaalde manier bruikbaar te zijn al het andere verwaarloozen moet.’
40) ‘Alleen alle menschen samen vormen de Menschheid, alleen alle krachten bij elkaar de wereld.
Deze zijn onder elkaar vaak in strijd en terwijl ze elkaar trachten te vernietigen, houdt de Natie
ze bij elkaar en doet ze opnieuw geboren worden. Elke aanleg is belangrijk en moet ontwikkeld
worden. De eene kracht beheerscht de andere, doch geen kan de andere vormen, in elke aanleg
schuilt tevens alleen de kracht om zich te voltooien; dat begrijpen zoo weinig menschen, die
leeren willen en iets tot stand brengen.’
41) ‘Rustig en diep. helder en toch onbegrijpelijk als de Natuur.’
42) ‘Hoe haalde hij het in z'n hoofd om ons op zoo'n onzinnige manier uit onze welverdiende vrede
wakker te toeteren?’

[Januari 1945]
Nieuwjaar
Er was vanmorgen om 5 uur luchtalarm, juist toen ik mijn dienst bij den ingang van
het Revier moest beginnen en het Frührapport afgeven. Het was dus pikdonker en
ik strompelde in de gang - ongeveer bij barak 9 - over een lijk...... (ze waren juist
bezig geweest het weg te dragen, toen het licht uitging en hadden het intusschen dus
daar neergelegd.)
Ik vond het - als welkomstgroet van het Nieuwe Jaar - nogal funest, en geen erg
gunstig voorteeken! Doch toen de Nederlandsche verpleger, die er bij stond, me

Nico Rost, Goethe in Dachau. Literatuur en werkelijkheid

overeind hielp en lachend zei: ‘Ook goeie morgen’, kwam ik dadelijk weer in mijn
humeur en voelde zelfs iets van vaderlandsche trots over zooveel nuchtere geestigheid.

's Avonds
Weer minder brood. En nog steeds niets van het Roode Kruis. De heeren in Londen
schijnen maling aan ons te hebben.
Dr. C. constateerde vanmorgen - alleen reeds in onze Stube - drie nieuwe gevallen
van vlektyphus. Duhalsky meent, dat we het allemaal zullen krijgen en er allen aan
sterven. Ik denk
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dat vaak ook, maar wil deze gedachte van me af trachten te schuiven.
Nog meer lezen en studeeren. Elk vrij oogenblik
Klassieke literatuur in plaats van Roode-Kruis-paketten.
Maar tegen vlektyphus zal ook Goethe me niet kunnen beschermen......

2 Januari
Van K. geleend: Stendhal's ‘Vie de Henri Brulard’ in een voortreffelijke duitsche
uitgave met een uitvoerige inleiding en nog vele andere fragmenten met commentaar.
Stendhal en Goethe zijn voor mij steeds meer en meer de schrijvers, die ik in deze
omgeving te midden der vlektyphus-epidemie het best lezen kan. (St. schijnt trouwens
ook vlektyphus gehad te hebben tijdens den Russischen veldtocht). Terwijl Strindberg
me b.v. irriteert door zijn onevenwichtigheid en vervolgingswaanzin en Dostojewski
me nu veel te diep boort, wat ik hier niet verdragen kan, bezit het werk van Stendhal
de ontroering door geniale zakelijkheid, die ik als tegenmiddel in deze hel zoo gretig
aanvaard.

Na het appèl
Reinhardt had vandaag ernstige ruzie met zijn Oberpfleger. De zaak is door
bemiddeling van Drost gelukkig weer in orde gekomen, doch ik vrees, dat het binnen
een paar dagen wel weer zal misloopen.
Op R.'s werk is stellig niets aan te merken, maar hij is nog steeds onderdanig, en
dat moet hij tegen Lagerprominenten vooral niet zijn.
We moeten hun grooten bek met een even grooten bek beantwoorden - anders zijn
we hier verloren. Rhemhardt is diep-in natuurlijk niet serviel, maar hij moet het hier
ook uiterlijk niet zijn.
Ik zal er morgen nog een keer uitvoerig met hem over spreken.

's Avonds laat
Ik ben ‘bevorderd’. Dank zij mijn Tsjechische vrienden van
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de Schreibstube. Ik ben nu ‘Revierläufer’, krijg een band met een Roode Kruis om
m'n arm, en moet boodschappen doen in het kamp voor de Schreibstube van het
Revier.
Tot m'n nieuwe plichten behoort o.a. twee malen per dag met de zieken- en
doodenlijst alle bloks langs loopen, om ze daar door de blokschrijvers te laten
teekenen. Verder moet ik voor Blutspender zorgen, 's morgens om half zes orde
houden bij het Ohrenstation en 's avonds de Zugänge naar het bad brengen.

3 Januari
Vanmorgen voor de eerste maal luitenant v.L. ontmoet. In blok 3, in Arthur's Stube.
Ik bracht hem de ouwel en de rozenkrans, waar hij om had laten vragen. Hij heeft
vlektyphus gehad en is nog heel zwak, maar gelukkig reeds over de crisis heen. Hij
verwonderde zich dat ik ze hem kwam brengen, omdat hij gehoord had, dat ik niet
geloovig was.
Hij vroeg me ook wat te lezen. Ik zal hem m'n kleine bloemlezing uit het werk
van Peguy brengen.

Na het appèl
Was zoo juist weer een half uur bij v.L. Voel me tot hem aangetrokken. Hij heeft
zware jaren achter zich, deed belangrijk werk, is geslagen en gemarteld, maar hij
heeft een jongens-achtigen schroom behouden, die tegelijk krachtig en zuiver is. Hij
is au fond dood-eenvoudig en staat open voor de meening van anderen.

's Avonds laat
D. kwam me zooeven vertellen, dat Wiardi Beckman in blok 25 - een quarantaine
blok - gestopt is. Hij is nu zonder baantje, omdat geen enkel commando meer buiten
de poorten van het Lager mag werken, met het oog op de vlektyphus. Ik zal hem
minder kunnen zien en spreken, doch trachten contact met hem te houden.

4 Januari
Wij - ‘das Personal vom Revier’ - zijn vandaag ingeënt tegen vlektyphus. Een eerste
injectie. Ik hoop, dat het serum goed
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was, doch ben daar niet zeker van. Ook dat zal wel ‘Ersatz’ zijn. De dikke Pool van
de ‘Ambulance’ is gisteren immers ook gestorven, en die zal toch zeker wel gezorgd
hebben, dat hij ingeënt was.
Alle anderen worden niet ingeënt; men laat hen dus crepeeren - met uitzondering
van het Plantage-Kommando, dat morgen ingeënt wordt. Die Häftlinge werken
immers voor Himmler privé, in zijn tuinen vlak buiten het kamp. De bloemen en
kruiden daaruit brengen hem jaarlijks heel wat op. Zijn slaven moeten dus nog een
tijdlang in leven blijven.

Na het appèl
Ik kom nu geregeld in het geestelijken-blok.
Niet alleen omdat ik er moet zijn met de ziekenlijsten en om Blutspender te halen,
maar ook om met pater van G. te praten.
Ik benijd hem om zijn geschoolde wijze van denken en zijn logica, en zou graag
van Jezuiten logica geleerd hebben.
Ik heb hem dat gisteren gezegd, en dat ik - wanneer ik weer op de wereld kwam
- in m'n jeugd onderwijs van de Jezuiten zou willen ontvangen, doch voor het overige
blijven denken, zooals ik nu denk.
Hij begreep wat ik bedoelde en kwam gelukkig niet op de idee, dat ik misschien
op de een of andere wijze ‘twijfel’, of katholiek wil worden!!
P. daarentegen maakte vandaag, half schertsend doch half in ernst, een dergelijke
opmerking, doch dat laat me verder koud.
Ik praat graag met v.G. en tracht daardoor een vollediger kennis van het
katholicisme te krijgen.
Verruiming van ons wereldbeeld is altijd goed, en ik kan uit deze gesprekken veel
leeren.

5 Januari
Vanmiddag voor den eersten keer een uitvoerig en diepgaand gesprek gehad met
v.L. Hij stelde vragen over den Spaanschen Burgeroorlog en wilde ook weten wat
ik over de rol dacht die de Spaansche clerus daarin had gespeeld. Ik heb zoo om-
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vattend mogelijk geantwoord, m'n best gedaan hem niet te kwetsen, doch ook niets
verzwegen van wat ik meende te moeten zeggen. Vertelde hem van pater Lobo, over
de houding der geestelijkheid die niet de zijde van Franco gekozen had, en die dus
door de Republikeinen volkomen met rust gelaten werd. Ook dat bij de Basken de
lagere geestelijkheid met de boeren tegen Franco vocht, en waarom.
Heb hem ook verteld van mijn bezoek bij la Passionaria, die, toen een aantal
nonnen haar in Madrid lieten vragen om een gebouw voor een nieuwe kapel - de
hunne was door Franco-bommen vernield - dadelijk door haar partij de zaak liet
onderzoeken en er voor zorgde, dat deze wensch zoo spoedig mogelijk vervuld werd.
En dat het communisten waren, die deze nonnen toen aan brevieren, rozenkransen,
wierook enz. hielpen. Hij wilde graag nog meer over Spanje weten. Ik verwees hem
naar Piet, die er gevochten heeft. Heb v.L. ook op het hart gedrukt om, zoodra we
vrij zijn, de boeken van Bergamin te gaan lezen.

's Avonds
In het bed in de hoek van Stube I, waarin ik reeds zoovelen heb zien sterven, ligt een
‘nieuwe’. Weer een candidaat dus. Hij kreunde zachtjes toen ik bij hem kwam, doch
lag op zijn rug, zoodat ik z'n gezicht niet goed zien kon.
Suire had hem juist een spuitje gegeven. Hij vroeg me voor de zieke naar blok 26
te willen gaan en een pater Jezuit, Riquet - een Franschman - in het Revier binnen
te loodsen.
Ben hem gaan halen, doch toen weggegaan. Michelet, de vertrouwensman van de
Franschen, stond bij onze komst al bij het bed van den ‘nieuwe’

6 Januari
Gisteravond vroeg Auer me iets te vertellen over Ampère, wiens naam herhaaldelijk
in Goethe's ‘Gespräche mit Eckermann’ voorkomt. Ik had hem geen grooter plezier
kunnen doen, bemerkte ik al spoedig, want hij kwam daardoor - langs een gracieusen
literairen omweg - op z'n stokpaardje: Ozanam.
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Eerst deelde hij me een en ander over het blad ‘Le Globe’ mee, dat door Goethe zoo
uitbundig geprezen werd om de rijpheid van oordeel harer medewerkers... en waarvan,
hij, Ampère op vierentwintig jarigen leeftijd de redactie leidde.
Een van de latere medewerkers - en toen was mijn vriend waar hij wezen wilde was Fredéric Ozanam, in 1813 te Milaan geboren en met een aanbeveling voor
Ampère Senior naar Parijs gekomen, waar hij weldra innig bevriend raakte met diens
zoon - Goethe's Ampère dus - en een der voornaamste en beroemdste medewerkers
van ‘Le Globe’ werd.
Auer heeft een speciale studie van Ozanam gemaakt, en hoewel ik eigenlijk niet
meer dan beleefden eerbied koesterde voor den stichter van de beroemde Vincentius
de Paole Vereeniging, moet ik eerlijk toegeven dat A. er ten slotte in geslaagd is na een voordracht, die den heelen avond in beslag nam en in bed, toen de lichten al
uit waren, nog fluisterend werd voortgezet - m'n belangstelling voor Ozanam zoo op
te wekken, dat ik er nu volledig van overtuigd ben, iets in m'n leven te missen,
wanneer ik geen kennis van z'n boeken nam.
A. prees Ozanam's werk over Dante, verder zijn boek ‘Les poètes Franciscains’
en vertelde tevens - wat mijn interesse nog verhoogt - dat hij professor in de Duitsche
taal en letteren aan de Sorbonne was, en als zoodanig twee deelen ‘Etudes
germaniques’ publiceerde.

Na het appèl
A. verraste me dezen middag met een korte bibliografie, die hij in de gauwigheid
had geschreven (in plaats van op de Schreibstube z'n lijsten in te vullen) en met den
preciesen tekst van Ozanam's grafschrift in de l'Eglise des Carmes te Parijs - Duitsch
en Latijn - dat waarlijk niet kort is en zeker 10 regels beslaat. Ik bewonder dezen
ouden man steeds meer en voel dagelijks meer genegenheid voor zijn gedegen literaire
en historische kennis, die werkelijk op een innige liefde voor den Mensch, de
Literatuur en de Menschheid gebaseerd is. Hij zal voor mij later steeds een
representant van een Spitzweg-Duitschland blijven, dat ook door deze barbaarschheid
niet werd aangetast, zich stil en
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droomerig afzijdig hield, zonder de stormen te voelen naderen. Natuurlijk had A.
ook moeten weten, dat deze orkaan der barbaarschheid alles zou verpletteren, maar
hij geloofde niet aan haar komst, hoorde niet de dreigende voorteekenen in zijn stille
studeerkamer met z'n cactussen en de portretten van Ozanam, bisschop Sailer, Alban
Stolz, en Hansjacob boven zijn schrijftafel, en zijn liefde voor zijn kathedraal in zijn
vaderstad Freiburg. Toen het echter zoo ver was, schrikte hij op uit zijn rust en
verzette zich, tot hij ten slotte in Dachau belandde.
Hier denkt hij nu verder aan zijn boeken en bloemen, hoopt en bidt, vooral ook
dat zijn Münster niet door Engelsche bommen getroffen zal worden, en dat hij later
weer achter zijn schrijftafel mag zitten, met daarboven de portretten waar hij zoo
van houdt.
Geen militant, geen strijdersfiguur, maar wel een man, die ook na de oorlog nog
velen liefde voor het goede en waarachtige bij kan brengen.

Een uur later
Gijs van Münster is vanavond in het Revier opgenomen.
Het kostte veel moeite, omdat er geen Arztmeldung was, doch ik kon hem ten
slotte binnenloodsen.
Hij is de laatste weken heel oud geworden en vooral zwak.
Sep heeft er voor gezorgd, dat hij in blok 3 komt te liggen, bij Drost, die
longontsteking constateerde.

7 Januari
Suire heeft gisteren heel lang met den nieuwe in de hoek gepraat en me vanmorgen
aan hem voorgesteld. Hij schijnt er heel erg aan toe te zijn, maar er komt geen klacht
over z'n lippen. Vele Franschen vragen naar z'n toestand. Suire vreest, dat het been
geamputeerd moet worden, maar wil nog even wachten, voor hij een beslissing neemt.
Hij wil hem van te voren nog een bloedtransfusie toedienen. Ik heb me aangeboden,
als hij tenminste mijn bloedgroep gebruiken kan.
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's Avonds
Met den verpleger van Stube 4 heel uitvoerig over Gijs gesproken.
Karl, een Oostenrijker, is sociaal-democraat en ik kon dus open kaart met hem
spelen, Gijs had nu reeds ‘Breikost’ gehad. Hij was er erg blij mee, doch bang dat
het slechts voor één keer was geweest. Heb hem gerustgesteld en Karl zal dit ook
nog doen.
Twee bedden verder ligt een broer van Jacquemotte, die eveneens heel ziek is, en
voor wien niet veel hoop meer is.
Toen hij hoorde dat ik uit Brussel kwam, moest ik even bij hem blijven praten.
Hij is vol goeden moed, maar zoo zwak, dat hij niet rechtop meer kan zitten.

8 Januari
Van L. en ik hebben nu geregeld lange gesprekken, die ik niet graag zou missen. We
trachten beide elkaar zonder vooroordeelen te naderen, en te vinden wat ons bindt.
Ook voor later. Ik hoop dat onze vriendschap blijven zal. Toen we vanochtend tijdens
onze dagelijksche wandeling door de Blockstrasse - die nu voor ons een prettige
vaste gewoonte is geworden - over katholieke heiligen spraken, gaf v.L. zijn
bewondering voor Ignatius van Loyola te kennen. Ik begrijp dat van hem, want
Ignatius moet hem wel bijzonder aantrekken, als een fanatiek en toch zuiver strijder,
die al zijn energie op een doel concentreerde, en tevens een voortreffelijk krijgsman
was. Ik zei hem, dat ik echter zijn voorkeur niet deelde, doch m'n groote belangstelling
uitging naar Thomas Morus, dien ik een socialistische heilige noemde......

Een uur later
Suire deelde me zoo juist mee, wie de ‘nieuwe’ eigenlijk is: een bekende Fransche
Jezuïet, die veel illegaal werk heeft gedaan. Michelet had hem - Suire - verteld, dat
de Jezuit als monteur met een transport Fransche arbeiders naar Duitschland was
gegaan, niet alleen om hen als priester bij te staan, doch ook om samen met hen
zooveel mogelijk de oorlogsindustrie te onder-
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mijnen; M. meende zelfs in opdracht van de Engelschen. Bij dat werk is hij toen
gegrepen. In de buurt van Ulm, twee maanden geleden.

's Avonds laat
Drost waarschuwde mij, dat het met Gijs vannacht wel af zou loopen, en dat het goed
zou zijn Piet Maliepaard te halen, naar wien Gijs gevraagd had.
Piet met behulp van Sep het Revier binnengekregen. Toen wij aankwamen - ik
had wel een uur noodig om hem te vinden - was er juist ‘Gross-Alarm’ en de flak
onophoudelijk aan het schieten, zoodat wij elkaar nauwelijks konden verstaan.
Gijs had 's middags een benedenbed gekregen, omdat hij zoo hard achteruit ging,
en Drost wist niet precies waar hij nu lag. Het was pikdonker en Sep moest met zijn
zaklantaarn telkens langs de bedden zoeken.
In Jacquemotte's bed lag een ander. Ik zal morgen naar hem informeeren, maar
hij zal wel reeds dood zijn.
Eindelijk vonden wij Gijs. Hij herkende ons in den beginne niet en is de laatste
dagen zoo vermagerd, dat zijn kunstgebit niet meer past. Hij bewoog het steeds heen
en weer en het maakte een luguber geluid.
Drost vreesde, dat Gijs het in zou kunnen slikken en raadde hem aan het uit zijn
mond te nemen, doch daar wilde hij niets van weten. Hij verzette zich daartegen als
een eigenwijs klein kind, zoodat wij het tenslotte opgaven, en Drost den verpleger
op het hart drukte extra op hem te letten.
Door het lawaai van de flak konden wij hem, vooral daar hij heel zachtjes sprak,
nauwelijks verstaan. Toen het een oogenblik wat rustiger was en wij vroegen hoe
het met hem ging, antwoordde hij alleen maar: ‘Ik zou de sprong nog zoo graag mee
willen maken, jongens.’
Niets over zich zelf, niets over zijn ziekte of over zijn toestand.
Daarna informeerde hij hoever de Russen nu al waren. Toen Sep hem dat uitgelegd
had, kwam er een gelukkige flikkering in zijn ogen, keek hij ons aan en zei: ‘Dan
kan het nooit meer lang duren, voor jullie.’
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9 Januari
Bloed gegeven voor den Franschen Jezuïet.
Suire schijnt het een en ander over me verteld te hebben, want hij zei tegen me,
voor hij naar de operatiezaal werd gebracht:
‘Maintenant nous avons tous le même ideal.’
Hij wist, dat hij zijn been waarschijnlijk zal verliezen, doch was heel kalm toen
Suire zei: ‘Beter zonder been en leven, dan niet laten amputeeren - en sterven.’
S. schijnt er dus zeker van, dat het moet gebeuren!

's Avonds
Gijs was vandaag wat helderder.
Hij vroeg naar Pratomo en ik ben hem dadelijk op het typhusblok, waar hij
verpleger is, gaan zoeken.
Gijs spreekt nu veel over zijn jeugd en over Indonesië, schijnt veel aan den tijd te
denken, dat hij daar gewerkt heeft en gevochten voor de rechten der Inlanders.
Hij was blij als een kind toen Prat kwam.

10 Januari
De Jezuit is geopereerd: Zijn rechterbeen is geamputeerd.
Hij is nog buiten kennis.
Suire hoopt, dat hij het haalt, maar hij is heel zwak. Morgen zal hem weer een
bloed-transfusie toegediend worden.

Een uur later
Zoo juist Wiardi Beckman gesproken. Het ergste voor hem is, dat hij nu in z'n
quarantaine-blok geen boeken uit de bibliotheek kan krijgen. Hij heeft echter nog
een deel Vergilius achtergehouden en ik zal trachten hem nog wat anders te
verschaffen.

's Avonds
Met Gijs gaat het iets beter. Drost vreest echter, dat het een laatste opflikkering is.
Hij maakt niet zoo'n doodelijk vermoeiden indruk als gisteren en heeft ook eetlust.
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Hoewel Drost en de verpleger hem verzekerd hebben, dat hij zoolang hij hier blijft,
elken dag brijkost krijgt, was hij er toch niet gerust op. Prat en ik moesten hem ons
eerewoord geven alvorens hij het geloofde. Hij was toen kinderlijk blij. Een uur later
was hij het echter weer vergeten. Ook dat Prat heel lang naast zijn bed zat.

11 Januari
Auer was vandaag heel erg in z'n nopjes, toen ik hem met de mededeeling verraste,
dat een beroemde Nederlandsche schrijver, Potgieter, zich in een van zijn werken
bewonderend over Ozanam had uitgelaten. Het was me vannacht te binnen geschoten,
nadat ik er in m'n geheugen wel een uur lang omheen had gedraaid. Ik wist, dat ik
den naam Ozanam - dezen fraaien eenigszins Oosterschen naam - vaker had gehoord
en kon maar niet bedenken waar. Tot ik het op eens had: in Potgieter's commentaar
bij zijn ‘Florence.’
A. noteerde het dadelijk en ik moest plechtig beloven hem later uitvoerig met
nauwkeurige bronvermelding de preciese tekst te zenden. Hij wilde het in den nieuwen
druk van zijn Ozanam-biografie opnemen. We waren beide zoo in ons onderwerp
verdiept, dat we het jammeren en kreunen der patienten op de zaal - het was
verbanddag - nauwelijks hoorden.

's Avonds
Kom zooeven terug van Gijs. Vond hem bizonder opgewekt. Om te laten merken,
dat hij mij terstond herkende en nog over al zijn vermogens beschikte, herinnerde
hij mij er aan, waar en wanneer we elkaar voor het eerst ontmoet hadden: in 1922 te
Berlijn, in een gebouw Unter den Linden, waar toen het hoofdbureau van de
Internationale Arbeidershulp gevestigd was. Gijs wist nog vele details, die mij reeds
lang ontvallen waren. Hij praatte den heelen tijd dat ik bij hem zat, maar geen woord
van zelfbeklag kwam over z'n lippen.

12 Januari
Drost kwam een uur geleden zeggen, dat Gijs dezen morgen heel vroeg, dus toch
nog onverwachts, gestorven is.
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De droefheid over hem zal groot zijn, vooral - als we thuis zijn. Hier kunnen wij
immers niet en om niemand lang treuren.
Een dag, op zijn hoogst twee dagen.
Wie van ons komt nu aan de beurt?
Vandaag 127 dooden.
Later, als dit alles voorbij is, zullen wij - degenen van ons, die dan nog leven hem uitvoerig moeten herdenken.
De vrienden in Nederland doen dat stellig. Ze zullen herinneren aan zijn ontslag
als Directeur van de Kweekschool voor Onderwijzers te Bandoeng, en zijn verbanning
uit Indië, (reeds voor den eersten wereldoorlog) omdat hij voor de Indonesiers
opkwam. Niemand kende de problemen der koloniale politiek zoo goed als hij.
Aan de gesprekken met hem en met Gerrit en Piet in het straatje van de quarantaine
hier, (en in Vught), zal ik later stellig nog vaak terugdenken.
Hij was een geboren leeraar. Zijn cursussen herinnerden me vaak aan die van
Herman Duncker aan de Marxistische Arbeiterschule te Berlijn. Ook hij verstond de
kunst om ingewikkelde problemen zoo te verklaren, dat iedereen ze begreep, een
arbeider evengoed als een advocaat, een kantoorbediende evengoed als een kleine
boer.
Gijs beschikte over een veelzijdige kennis, waar hij nooit den minsten ophef van
maakte, over een diep gefundeerd inzicht in de problemen der internationale en vooral
der koloniale politiek. Hij is van ons heengegaan, zooals hij steeds in de partij was,
ook in de moeilijke jaren als correspondent van Tas in Nederland: stil en liefst
onopgemerkt, doch met een rotsvast vertrouwen, dat door niets en door niemand ook door het kampleven hier niet - aan het wankelen kon gebracht worden.
Hij had een gemakkelijk commando, een paar Duitsche kameraden hadden hem
er aan geholpen, maar hoeveel moeite heeft het niet gekost om hem te overreden,
het te aanvaarden. Hij deed het tenslotte, omdat we zoo aandrongen, maar hij zou
het liefst geweigerd en de plaats aan een ander hebben afgestaan.
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13 Januari
De Jezuïet is vannacht ook gestorven. Hij was te veel verzwakt.
Suire is tot het laatst bij hem gebleven en Michelet ook.
De Franschen zijn heel erg onder den indruk.
Suire heeft beloofd me na den oorlog de publicaties van père Dillard - zoo heette
hij - over de Amerikaansche en Fransche arbeidersjeugd te verschaffen. Ben, toen
het lijk weggedragen werd, met Suire en Michelet meegeloopen tot de
Totenkammer......

Na het appèl
Toen ik vanmiddag door Stube 4 van blok 3 kwam, bemerkte ik in het bed, waar Gijs
gelegen had, den klienen gebochelden advokaat uit Indo-China, die blijkbaar van
blok 9 hierheen gekomen was.
Het zou Gijs stellig plezier gedaan hebben, als hij geweten had, dat na hem iemand
uit de koloniën in zijn bed lag.
Ik heb Karl gevraagd hem ook wat brijkost te brengen, omdat hij door het koude
klimaat hier dubbel te lijden heeft.
Het leek me het eenige, dat ik nog voor.... Gijs doen kon.

14 Januari
Rheinhardt koestert een buitengewoon groote bewondering voor Keizerin Maria
Theresia. Hij las me enkele brieven aan hare kinderen voor, werkelijk door een
buitengewone vrouw geschreven, waaruit bleek dat er voor haar niets ergers bestond,
dan dat een deel van haar vaderland in de handen der Pruisen gevallen was. Een
grootere ramp was voor haar niet denkbaar.
‘Zooals ook nu voor ons Oostenrijkers’ zei Rheinhardt, maar op dat oogenblik
begon de oude Franschman in het bed naast me te zieltogen.
Een musicus uit Lyon - kapelmeester als ik me niet vergis.
Hij heeft longontsteking. Drost deed voor hem wat hij kon, maar hij was al aan
het einde van z'n krachten toen hij hier kwam.
Op den avond voor Kerstmis was hij bij ons in Stube I naar het quartet komen
luisteren. Na afloop vroeg hij den violist, hem
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een oogenblik zijn instrument te willen leenen. Ik zie hem nog de viool streelen,
alvorens hij se met een plechtig gebaar onder de kin heef en de boog aanzette; een
beetje beverig, heel ouderwets en wat toneelspeler-achtig.
Toen begon hij te spelen: het Ave Maria van Gounod; en hij legde er werkelijk al
zijn gevoelens, al zijn verdriet en - z'n heimwee in.
Een beetje goeig-pedant en toch ook aandoenlijk, zooals hij daar stond: broodmager
in z'n zebra-jasje met een broek, die hem veel te kort was en met veel te groote kapotte
schoenen. Toen het afgeloopen was, staarde hij eerst in gedachten nog een tijdlang
voor zich uit - hij had ons toen, geloof ik, werkelijk vergeten - en dankte daarna voor
het applaus als een echte verwende virtuoos.
Of hij het gevoeld heeft, dat hij toen voor de laatste maal een viool in handen had?
Hij gaf ze tenminste met een gebaar aan den Bulgaar terug, waarin van alles lag:
weemoed, berusting, dank, doch vooral wanhoop.........

's Avonds
Suire bracht me zoojuist de laatste woorden van den Jezuïet, die hij voor me
opgeschreven had: ‘Si j'y reste c'était prévu au départ, et c'était offert pour l'Eglise
et pour la classe ouvrière.’43)
Deze Jezuïet is zoo waardig gestorven als hij leefde, en ik geloof, dat deze woorden
later wel eens van historische beteekenis kunnen blijken.......
Een priester, voor wien de belangen van de kerk en die der arbeiders één waren,
is het dàt niet, wat velen onzer zoo vurig van den katholieken klerus verwachten? Is
het niet de verwerkelijking van de ideeën van den katholieken socialist Péguy, wiens
werken nu, tijdens de duitsche bezetting - naar Michelet me vertelde - door de
katholieke jeugd in Frankrijk meer bestudeerd worden dan ooit?

15 Januari
Er heeft gisteren in blok 26 een dooden-herdenking plaats gevonden voor père Dillard.
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Riquet - een Fransche Jezuïet - heeft gesproken in het Latijn, maar pater Rothkrans
verschafte me den Nederlandschen tekst. Er staan vele bijzonderheden in, die ik wil
noteeren, want ik ben stellig van plan D's leven en werken later nader te bestudeeren.
Victor Dillard is 48 jaar geworden en behoorde al 26 jaar tot de orde der Jezuïeten.
Hij is in Blois geboren - waar dat ligt weet ik niet precies - uit een gezin van 7
kinderen, wilde ingenieur worden, toen de eerste wereldoorlog uitbrak. Hij bracht
het tot kapitein, kreeg o.a. het Legioen van Eer en ging na afloop van den oorlog
vrijwillig naar Polen, om daar onder Generaal Haller te gaan vechten. Wie dat was,
en wat hij voor een rol gespeeld heeft moet ik later nagaan. Ik vermoed dat D. toen
tegen de Sovjet-Unie gevochten heeft, hoewel ik het niet zeker weet.
Na zijn terugkomst uit Polen besloot hij... priester te worden. Jezuïet. Volgens
Riquet voelde hij toen reeds groote sympathieën voor de arbeiders. Later werd hij
professor aan verschillende seminaria, publiceerde een boek ‘Lettres à Jean Pierre’
en beëindigde zijn theologische studies in Innsbruck. Kreeg daarna te Parijs een
belangrijke functie bij de ‘Action Populaire’, waar hij zich vooral in sociale en
economische kwesties specialiseerde. Hij heeft toen in Parijs nog zijn doctoraat in
de rechten gehaald, is daarna eerst naar Ierland gegaan om er het sociale vraagstuk
te bestudeeren en vervolgens naar Noord-Amerika, waar hij o.a. bevriend was met
Roosevelt. Na z'n terugkeer publiceerde hij z'n boek over de Amerikaansche jeugd,
(waar ik zeer benieuwd naar ben) en hield vervolgens in Londen en Berlijn lezingen
over economische, vooral over monetaire problemen. In 1940 werd hij opgeroepen,
van kapitein tot overste bevorderd, doch geraakte in Duitsche krijgsgevangenschap.
Hij is toen ontsnapt en keerde terug naar... Vichy, hetgeen ik niet goed begrijp. Hij
schijnt daar veel geageerd te hebben voor den wederopbouw van Frankrijk, hoe en
met welke methodes, weet ik niet.
weet ik niet. In ieder geval schijnt het hem er toch niet bevallen te zijn, want twee
jaar later trok hij met een convooi Fransche
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arbeiders naar Duitschland. Hij heeft toen maandenlang als electricien in Wupperthal
gewerkt, is daar toen gearresteerd en in December '44 - reeds doodziek - in Dachau
beland.
Ik ga morgen probeeren of een van z'n vrienden me misschien een lijst kan geven
van de boeken, die hij geschreven heeft, vooral die over de problemen der
arbeidersjeugd.

's Avonds
Toen ik een uur geleden Rheinhardt bezocht, was de Fransche kapelmeester juist
gestorven.
Hij was sinds gisteravond al niet meer bij kennis en had steeds liggen rochelen.
De Stubendienst had hem naar de Totenkammer gebracht en wilde de stroozak,
waar hij opgelegen had, ook wegdragen toen ik daaronder een map zag. Er lag slechts
een stuk papier in, waar iets op geteekend was: het portret van een vrij bejaarde
vrouw. Daaronder stond, met bevende letters: ‘j'ai essayé de revoir là les traits chéries
de ma femme’43A)
Ik heb het Rheinhardt laten zien, maar ben toen weggegaan, want ik had tranen in
m'n oogen.
Waarom ontroert deze teekening me meer, dan de honderd dooden die vandaag
weer in het straatje voor de Totenkammer liggen?

16 Januari
Dezen morgen is Rheinhardt als Revier-Personal ontslagen, hetgeen voor hem als
arts beteekent: verlegging naar een quarantaineblok, waar vlektyphus heerscht. Hij
zal daar waarschijnlijk besmet worden en, omdat hij al ver over de vijftig is, zal dat
wel z'n dood zijn.
Hij heeft niet de minste aanleiding gegeven voor zijn ontslag; de eenige reden is,
dat de Oberpfleger liever een Pool naast zich heeft, iemand zonder gevoel voor
verantwoordelijkheid, maar geen dokter zooals Rh. die dit wel heeft. Ik zal nog
probeeren met den capo over Rh. te spreken, misschien kan hij er nog iets aan doen.
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Na het appèl
Ik heb er den Revier-capo op gewezen, dat Rheinhardt in een quarantaine-barak
waarschijnlijk sterven zal. Dat voor de typhus-blokken, genoeg jongere dokters zijn
die door hun jeugd veel minder gevaar loopen.
Hij zou er nog over denken......
Ik ben er echter van overtuigd, dat hij het besluit handhaaft.
Hij is immers niet opgewassen tegen de camarilla der Poolsche verplegers en zal
- slap als altijd - Rh. in den dood laten gaan.

17 Januari
Vannacht lang gememoreerd hetgeen St. me over astronomie vertelde. Ik krijg hoe
langer hoe meer het gevoel, dat mijn wereldbeeld nog heel onvolledig is, m'n studie
en ontwikkeling te eenzijdig, trouwens ook die van de meeste mijner vrienden. Heb
hier, en ook toen ik alleen zat in Scheveningen, vaak lang er over nagedacht. Een
veel te groote dosis feitenmateriaal op het gebied van literatuur en geschiedenis, dat
onnoodig belast, (omdat ik telkens het idee heb, dat ik er onderweg niets van mag
verliezen, niets van mag vergeten) en veel te weinig het inzicht, dat dit alles ten slotte
toch maar voorstudies moeten zijn, steenen in een fundament om er de synthese op
te bouwen.
Als we echter zoo doorgaan met het vergaren van onze kennis, op deze te eenzijdige
manier, volgens dit gebruikelijke systeem, komen we nooit tot een synthese, omdat
we - ook bij ons zelf - nog te veel waarde hechten aan secondaire onderzoekingen
en ontledingen.

18 Januari
Ik geloof dat mijn gesprekken met Steensma niet zonder uitwerking op m'n verdere
studies zullen blijven.
Drie maanden ken ik hem nu - vanaf den morgen, waarop hij, na de evacuatie van
het kamp van Natzweiler, hier met andere zware zieken werd binnengedragen. Een
paar dagen later hoorde ik toen, dat hij Engelandvaarder was - een piloot van de
KLM, die meer dan tienmaal de Indië-route gevlogen had.
Zijn rechterbeen is afgezet, nog in Natzweiler, en de eerste
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weken hier leek het, alsof hij het niet halen zou. Over politiek denken we heel
verschillend, en ik vermoed, dat we elkaar daarover wel vaak nog in de haren zullen
vliegen, maar hij is voor mij iemand, die een gestage gast was in regionen die me
totaal onbekend zijn, en waar ik toch meer van zou willen weten. Ik idealiseer hem
geenszins, maar hij is jarenlang in aanraking geweest met andere machten, heeft
werkelijk in andere sferen geleefd en ik geloof stellig, dat hij mij daarvan veel
merkwaardigs kan mededeelen. Hij heeft physica gestudeerd en beloofde me ook
geregeld een en ander over astronomie te vertellen.
Hij weet weinig van literatuur - ik weinig van de zon en de sterren. We zullen
elkaars kennis aanvullen, en er beide baat bij vinden.

19 Januari
Ik zie Friedrich Leopold ‘de prins’ nu geregeld. Hij blijkt een neef van Wilhelm II
te zijn - een zoon van prins Heinrich - en de eenige Hohenzollern, die katholiek is.
Ik herinner me nu ook, dat ik hem wel eens op blok 26 heb gezien, in gesprek met
duitsche geestelijken.
Hij kent goed Engelsch en houdt me thans geregeld op de hoogte, als hij wat
belangrijks hoort.......

's Avonds
Een brief van W.B. Hij vraagt om lectuur, doch heeft verder goed gezelschap
gevonden; o.a. een Franschen auteur die niet onder zijn waren naam gearresteerd is.
W.B. meent dat ik hem wel kennen zal, want hij heeft een voortreffelijke biografie
van Liszt geschreven.
Ik vermoed dus dat het Guy de Pourtalès is, hoewel ik dacht, dat hij al veel ouder
was.....

20 Januari
Vond gisteravond in het deel Schopenhauer, dat Rheinhardt me leende, een uitspraak
die precies uitdrukt, wat ik de laatste maanden zoo sterk voel: ‘Physiologie ist der
Gipfel gesamter Naturwissenschaft und ihr dunkelstes Gebiet. Um davon mit-

Nico Rost, Goethe in Dachau. Literatuur en werkelijkheid

172
zureden, muss man daher schon auf der Universität den ganzen Kursus sämtlicher
Naturwissenschaften ernstlich durchgemacht und sodann sie das ganze Leben im
Auge behalten haben. Nur dann weiss man wirklich, wovon überall die Rede ist,
sonst nicht.44)

Na het appèl
Een grondige studie der biologie lijkt me meer dan ooit onontbeerlijk. Niet alleen
voor mij natuurlijk. We moeten meer weten over de ontwikkeling van het menschenras
tot het huidige stadium, en ook over de voorwaarden van het menschelijk voortbestaan.
Het is noodzakelijk, indien we willen begrijpen hoe we tegenover de materie staan,
en ook hoe de materie tegenover ons. Het was een fout dit gebied, zooals ik tot nu
toe deed, te veronachtzamen. Ik geloof, dat me vooral ook het lezen en herlezen van
Goethe tot deze opvatting geleid heeft. Een goed resultaat, meen ik, en een bewijs
dat ik nu - na vele jaren - werkelijk tot de kern van zijn wezen begin door te dringen.
In al zijn werken spelen de wetten der biologie het ‘Stirb und Werde’ immers een
groote rol. Zijn wetenschappelijke geschriften ken ik nog niet voldoende - ik bladerde
er alleen maar in - en de behoefte om ook deze te studeeren kwam, nadat ik zijn
literair oeuvre hier zorgvuldig herlas. Ik wil Con Broers vragen me enkele uren per
week een inleiding tot de problemen der biologie te geven. Voel dat het noodig is,
doch ben aan den anderen kant eenigszins huiverig voor de groote onbekende
domeinen.

21 Januari
Con is bereid me op weg te helpen met mijn studie der biologie. We spraken af, twee
keer per week in het hoekje van Dr. van Dommelen samen te komen. Hij doet ook
mee, evenals Steensma. We zijn dan met z'n vieren.
Meer gaat niet, want dat zou opvallen en ‘ze’ zouden denken, dat we bezig waren
het een en ander complot op touw te zetten.
Gesprekken over de problemen der biologie dus.
Ik verheug me er heel erg op.
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's Avonds
Noteer me op raad van Broers - als lectuur voor later - prof. Jordan: ‘Algemeine
Physiologie der Tiere’ zijn ‘Levensverrichtingen van den Mensch’ en de titels van
de boeken van prof. Buytendijk, die ik alle wil lezen.

22 Januari
‘Eine Laus - Dein Tod! Un pou - ta mort! Een luis - uw dood!’ Overal grijnst ons dit
affiche tegemoet. Maar dat is ook ongeveer het eenige wat ‘ze’ tegen de epidemie
doen, en wij zijn toch wel heel onvoorbereid in deze hel beland.
Ik weet iets van literatuur af en misschien nog van enkele andere dingen, doch
niets van luizen, - thans onze vijand Nr. I, want de vlektyphus eischt, sinds weken,
dagelijks ongeveer 150 dooden. Hoewel ik heel erg m'n best doe, kan ik nauwelijks
een jonge luis van een oude vloo onderscheiden. En toch hangt ons leven er van af:
luizen kunnen vlektyphus veroorzaken - vlooien niet.

's Avonds
Vandaag 185 dooden.

23 Januari
Con vertelde me gisteravond, hoe hij een keer in Utrecht, na een verhoor bij de SD,
waar hij erg geslagen was, in een nogal hopeloze stemming terugkwam in z'n cel.
Al zijn ledematen deden hem pijn, hij voelde zich slap en vernederd. Hij moest zijn
behoefte doen, ging naar de ton en leunde versuft met z'n hoofd tegen den muur.
Plotseling ontwaarde hij toen de kringen in het water van zijn ton.... en dadelijk
voelde hij zich tot het leven terug geroepen. Hij zag de beweging - het panta-rei zelfs hier, zelfs in deze situatie en stemming!
Een geboren bioloog.

24 Januari
Een der Fransche priesters van blok 26 citeerde vanmorgen, toen ik hem als
Blutspender naar het Revier bracht, onderweg
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een uitspraak van Leon Bloy, woorden die ik niet gauw zal vergeten:
‘Souffrir ça passe - avoir souffert ne passe pas.’

's Avonds
Waarvoor zullen we eigenlijk nog bang moeten zijn, wanneer we levend uit deze hel
geraken, wanneer de vlektyphus en de doodsdreiging der SS achter ons liggen!
Ik geloof: alleen voor ons geweten.

25 Januari
De gesprekken over biologie openen me inderdaad geestelijke horizonten -zooals ik
nimmer gedacht dat ik ze hier, in Dachau, zou kunnen ontwaren.
Con vertelde ons vanmiddag een en ander over het primaire tijdperk, waarin reeds
de eerste kikvorschachtige dieren en reptielen voorkomen, daarna over het secundaire,
met de eerste zoogdieren, vogels en planten en het tertiaire, waarin de alpine
bergketenen gevormd werden.
Het is angstwekkend hoevele aangrenzende wetenschappen tot het gebied der
biologie behooren: zoölogie en botanie, geologie en paleontologie, weefselleer en
anatomie en nog andere. Toch wil ik trachten over al deze gebieden tenminste een
of twee fundamenteele boeken door te werken. Ik ben er meer dan ooit van overtuigd,
dat dit een verdieping zal beteekenen van mijn wereldbeeld en m'n
wereldbeschouwing, een verrijking dus, die m'n werk ten goede zal komen.
Ook al lijkt het op het eerste gezicht dat deze dingen tot een heel ander gebied
behooren, helpen ze ons au fond het eene groote doel bereiken: ons zelf en onze
medemenschen nader te brengen tot het besef van menschelijke waardigheid.

26 Januari
Vanmiddag vond ik in deel I van de Propyläen-uitgave (uit de kamp-bibliotheek
notabene) een fragment van Goethe.... in het Jiddisch.
Ik zal zien, het na het appèl over te schrijven.
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Toen ik het las, keek ik onwillekeurig om me heen,..... maar, inderdaad ik was in
Dachau..... en Goethe heeft in het Jiddisch geschreven!
Eigenlijk had ik het moeten weten, wanneer ik aan boek IV van ‘Wahrheit und
Dichtung’ had gedacht. Daarin vertelt Goethe immers, dat hij zich al heel vroeg met
de studie van het Oude Testament heeft beziggehouden, zelfs een groot episch gedicht
was begonnen ‘Die Geschichte Joseph's’ en ook, dat hij zijn vader had gevraagd om
lessen in het Hebreeuwsch te mogen nemen. Dat hij bovendien ook Jiddisch kende,
had ik dan wel kunnen vermoeden, omdat hij in Frankfort dicht bij het Ghetto woonde,
daar in en uit liep en vele Joden onder zijn vrienden telde.

27 Januari
Gisteren niet meer tot schrijven gekomen. Ik moest naar blok 30, hun aantal dooden
klopte niet: ze hadden een te veel op hun lijsten! Een uur later was voor den
blokschrijver de ‘schade’ weer ingehaald, want er lagen reeds.... zes nieuwe lijken
in het blokstraatje......
Goethe's ‘Judenpredigt’ dus vanavond overgeschreven.

's Avonds
Judenpredigt
Sagen de Goyen wer hätten kä König, kä Käser, kä Zepter, kä Kron; do will ich äch
aber beweise, dass geschriebe stäht: dass wer haben äh König, äh Käser, äh Zepter,
äh Kron. Aber wo haben wer denn unsern Käser? Das will äch och sage. Do drüben
über de grose grause rote Meer. Und däre dreymal hunertausend Johr vergange sey,
do werd äh groser Mann, mit Stiefle und Spore grad aus, sporenstrechs gegange
komme übers grose grause rote Meer, und werd in der Hand habe äh Horn, und was
denn vor äh Horn? äh Düt-Horn. Und wenn der werd ins Horn düte, do wären alle
Jüdlich, die in hunerttausend Johr gepökkert sind, die wären alle gegange komme of
äh grose schneeweise Schimmel; und was äh Wonner wenn dreymalhunert un
neununneunzig tausend Jüdlich wäre of
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den Schimmel sitze, do wären se alle Platz habe; un wenn äh enziger Goye sich werd
ach drof setze wolle, do werd äh kenen Platz finne. No was sogt ehr dozu? Aber was
noch äh greser Wonner sey werd, das well ich äch och sage: Un wenn de Jüdlich alle
wäre of de Schimmel sitze, do werd der Schimmel Kertze grode sein Wätel ausstrecke.
Do wären de Goye denke: kennen mer nech of de Schimmel, setze mer uns of de
Wätel. Und denn wern sich alle of de Wätel nuf hocke; und wenn se alle traf setze
und der grose schneeweise Schimmel werd gegange komme dorchs grause rote Meer
zorick, do werd äh de Wätel falle lasse, und de Goys werde alle ronder falle ins grose
grause rote Meer.
‘No was sogt ehr dozu?’45)
Een persiflage? Nee, stellig niet. Eerder een bewijs hoe diep Goethe in den
gemoedstoestand der Joden was doorgedrongen, en hoe intens hij zich met de
bijbelsche verhalen bezighield. Ik geloof zelfs, dat daarvan een diepe invloed op zijn
kunst is uitgegaan, die zijn heele leven aanhield en ook in vele zijner werken duidelijk
te bespeuren is.
Trouwens, niet alleen Goethe die in zijn ‘West-Östlicher-Divan’ schreef: ‘Erinneren
wir uns zuerst des Israëlitischen Volkes in Ägypten, an dessen bedrängter Lage die
späteste Nachwelt aufgerufen ist, teilzunehmen’ -, maar ook Herder en Lessing
hebben reeds in hun tijd de partij der, toen ook al onderdrukte Joden gekozen.
Hoe verachtelijk schrijven ‘ze’ thans over den ‘Judenfreund’ Lessing, omdat
‘Nathan der Weise’ geen...... antisemitisch drama is.
Groot en dapper was ook de humanist Reuchlin toen hij in zijn ‘Briefe an die
Dunkelmänner’ de antisemieten van zijn tijd onbarmhartig te lijf ging. Hebben de
Duitsche schrijvers van voor 1933 de antisemitische skribenten eigenlijk wel genoeg
aangevallen?
Hebben ze figuren als Adolf Bartels, Arthur Dinter en dergelijke heeren wel
voldoende gebrandmerkt?
Ik geloof dat ze hier in gebreke zijn gebleven, zich hierdoor
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mede-schuldig hebben gemaakt, en de groote traditie Reuchlin-Goethe-Lessing-Herder
ontrouw werden.

29 Januari
Ik kom steeds weer tot de conclusie, dat ik aan twee centrale figuren van
wereldbeteekenis nooit voldoende aandacht besteedde: aan Paulus en aan Augustinus
Opnieuw een bewijs dat mijn kennis nog te eenzijdig is.
Misschien is dit inzicht de oogst van m'n bezoeken aan het geestelijkenblok? In
ieder geval wil ik dit gemis inhalen, zelfs hier nog als dat gaat. Er zal op blok 26 wel
een uitgave der ‘Confessiones’ zijn.

30 Januari
Gisteravond niet meer tot schrijven gekomen. Ik moest met een boodschap naar blok
15; Stube 4, waar de diarrheepatiënten liggen.
Geen barak van het Revier is afgrijselijker - nergens de lucht van uitwerpselen en
urine verpestender.
Dit is een hel - in de hel.
Wie hier ligt moet sterven.

's Avonds
Suire wees me in zijn Pascal op Pensée 45:
‘Craindre la mort hors du péril et non dans le péril, car il faut être homme!’46)

31 Januari
Ik zou graag diep in het wijsgeerig systeem van Thomas van Aquino door willen
dringen en heb daar de laatste dagen herhaaldelijk met pater van G. en den Deken
over gesproken. Het lijkt me een verrijking, om naast het Marxisme ook een ander
systeem te beheerschen. Vooral ter aanvulling van mijn logisch denken.
Ik vrees echter dat het mij moeilijk zal vallen later terstond met de Summa te
beginnen, en noteerde me dus werken over Thomas van Aquino van Chesterton,
Hillaire Belloc, Maritain en ook van prof. Hoogveld.

Eindnoten:
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43) ‘Indien ik er mijn leven bij inschiet was dit voorzien vanaf het begin, en een offer voor de Kerk
en voor de arbeidersklasse.’
43A) ‘Ik heb hier gepoogd het teer-beminde gelaat van mijn lieve vrouw terug te vinden.’
44) ‘Physiologie is het hoogtepunt van alle natuurwetenschappen samen en hun donkerst gebied
tevens. Om daarover te kunnen meepraten moet men dus reeds op de universiteit de colleges
van alle natuurwetenschappen hebben afgeloopen en ze het heele verdere leven niet uit het oog
verloren hebben. Alleen dan weet men werkelijk waarvan overal sprake is, anders niet.
45) Jodenpreek. Zeggen de Christenen: we hebben geen koning, geen keizer, geen scepter, geen
kroon; daar zal ik jullie bewijzen dat geschreven staat dat we wel een koning hebben, een keizer,
een scepter, een kroon. Maar waar hebben we dan onzen keizer? Dat zal ik jullie zeggen: Ginds
over de groote wilde Roode Zee. En voor driemaal honderdduizend jaren verloopen zullen zijn,
zal er een groote man met laarzen en sporen, direct spoorslags komen over de groote wilde zee,
en zal in de hand hebben een hoorn, en welk soort hoorn? Een toethoorn. En wanneer hij op
zijn hoorn blaast zullen alle Joden, die in honderdduizend jaar gestorven zijn, aan komen rijden
op een grooten sneeuwwitten schimmel; en wat een wonder, wanneer driemaal honderd negen
en negentig duizend Joden op dien schimmel zitten, en zullen ze allen daar plaats hebben; en
wanneer één Christen zich daar op wil zetten, zal hij geen plaats vinden. Wel, wat zeggen jullie
daarvan? Maar wat nog een grooter wonder zal zijn, wil ik jullie ook zeggen: als de Joden
allemaal op den schimmel zullen zitten, zal de schimmel zijn staart loodrecht uitstrekken. Dan
zullen alle Christenen denken: kunnen we niet op den schimmel zitten, dan kunnen we op den
staart zitten. En dan zullen ze allemaal op de staart gaan hokken; en als ze daar allemaal net
opzitten en den grooten sneeuwwitte schimmel looot terug door de wilde Roode Zee, zal hij
zijn staart laten vallen en zullen alle Christenen in de groote wilde Roode Zee vallen. Wat
zeggen jullie daarvan?’
46) ‘Vreest den dood wanneer er geen gevaar dreigt, doch niet tijdens het gevaar, want we moeten
mannen zijn.’
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[Februari 1945]
1 Februari
Pater R. beloofde me een lijstje waardevolle levensbeschrijvingen van katholieke
Heiligen, en wilde ook bij zijn collega's voor me informeeren.
Hij was eerst eenigszins verwonderd over m'n vraag, doch begreep toen wat ik
bedoelde. Ik heb hem namelijk gezegd, dat ik geen zoetelijke katholieke propaganda
literatuur wilde, doch biografieën door literatoren of geleerden geschreven. En ook
dat me Heiligen als Albertus Magnus, Augustinus en Thomas Morus veel meer belang
inboezemen dan b.v. een Bernadette Soubirou, die reeds als kind wonderen verrichtte.
‘Ik geloof aan den - Mensch’ zei ik - ‘niet aan het Wonder!’ Eerst was ik wat bang,
dat hij zich door m'n woorden gekwetst zou gevoelen, doch dat is gelukkig niet het
geval.

's Avonds
Weer in barak 15 geweest. Een vriend van Dr. R. opgezocht, om hem wat beschuit
te brengen - misschien nog het eenige redmiddel.
Hij lag in een boven-bed en was niet meer in staat om rechtop te gaan zitten. Ben
gebleven tot hij alles opgegeten had, anders hadden ze het hem zeker nog ontstolen.
Er waren in deze Stube vanmorgen weer 9 dooden. Allen stierven aan diarrhee.

2 Februari
Kapelaan R. bracht me gisteren het boek van Paul Sabattier over Franciscus van
Assisi. Ik heb er den heelen middag in gelezen. R. schijnt dus goed begrepen te
hebben wat ik zocht. Ik verwonder me eigenlijk, dat hij - als katholiek priester - me
deze, door een protestant geschreven biografie gaf, en niet die van Jörgenssen, die
ik jaren geleden las, maar toen te katholiek-propagandistisch vond.
Sabattier was professor in Straatsburg en zijn boek is historisch goed
gedocumenteerd.
Ik kan, hoewel ik het nog niet heelemaal doorwerkte, nu al begrijpen, waarom
zoovele katholieken geen sympathie voor
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dit boek hebben. De auteur ontkent het ‘Wonder’ weliswaar niet, maar beschouwt
het als een zuiver individueele zielewerking, ontkent er dus de transcendentale
beteekenis van. Mij boeide vooral het hoofdstuk ‘l'Eglise vers 1209’ waarin Franciscus
geschilderd wordt als een integreerend deel van de beweging, die in de 13e eeuw
den strijd aanbond tegen het zedenbederf onder de geestelijken. Sabattier beschrijft
dan, in een der volgende hoofdstukken, hoe Franciscus door de lagere geestelijkheid
werd tegengewerkt, en dat ze hem pas belangrijk begonnen te vinden en zijn grootheid
te erkennen toen ze zagen, dat hij het volk achter zich had, hetgeen voor hen natuurlijk
een gevaar kon beteekenen.
Het boek van Sabattier is precies wat ik zocht: een rationalistisch-historisch werk
over een Heilige der Katholieke Kerk. Ik hoop van andere Heiligen later ook zulke
biografieën te ontdekken.

3 Februari
Willem Paanakker is vandaag gestorven. Hij is met ons uit Vught gekomen en het
is eigenlijk een wonder, dat hij het nog zoolang uit heeft gehouden, en dat hij ondanks
zijn manke been telkens aan de ‘Invaliden-Transporte’ ontkomen is.
Ik weet niet waarom zijn dood me dieper ontroert, dan die van vele anderen. De
meeste van ons kenden hem nauwelijks - eigenlijk slechts alleen de partijgenooten,
en ook onder hen speelde hij geen bijzondere rol.
Voor mij is Paanakker haast een symbool; ‘De Onbekende Kameraad,’ zou ik hem
willen noemen, een vriend, waar we nu even aan denken, maar die we straks - als
we thuis zijn - vlug vergeten zullen (wat ondankbaar zou zijn en onjuist, en waartegen
we dan ook moeten ageeren).
Deze onbekende kameraden hebben immers jarenlang een groot deel van het werk
gedaan - klein werk misschien - waar velen van ons zich..... te goed voor vonden.
Ze hebben al hun vrijen tijd, vaak hun broodwinning hiervoor opgeofferd: voor den
verkoop van het maandblad van de Vrienden der Sovjet-Unie, van kaarten voor de
vertooning van een Sovjet-film,
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van brochures tegen Hitler enz. enz. In den oorlog hebben ze in hun stadswijk, of in
hun dorp, hun werk dapper voortgezet, zijn daarbij gegrepen - en sterven hier nu.
Paanakker is een van hen, een van deze stille, plichtbewuste, eerlijke strijders.
Hij kwam, als ik me goed herinner, uit Baarn en heeft, ondanks zijn gebrekkig
been, dag-in dag-uit op de fiets zijn ‘materiaal’ rondgebracht - tot ze hem arresteerden.
Dappere Willem Paanakker - ik beloof je, als ik hier levend uit kom er voor te
zorgen, dat jij en de andere onbekende kameraden, later niet vergeten zullen worden.

4 Februari
Ik heb me er nu reeds twee ochtenden op betrapt dat ik, wanneer ik de Aufseherin
van uit het Revier naar de Frauenabteilung moet brengen - heelemaal achteraan bij
het Bordeel - telkens nog al erg belangstellend naar haar beenen kijk, en zoo goed
als geen aandacht besteed aan de vele lijken tusschen de bloks.
Verraad aan de dooden?
Ik heb er heel lang over nagedacht...
Het is geen verraad.
Ik moet me tot het Leven wenden, niet tot den Dood.
Anders ga ik er zelf aan.

5 Februari
Bloed gegeven. Weer 300 ccm.

's Avonds
Ondanks mijn nog steeds stijgende bewondering voor Goethe valt het me op, dat hij
geen oor had, geen sympathie voor de groote revolutionnairen van zijn tijd. Niet voor
Marat, niet voor St. Just, niet voor Robespierre en niet voor de andere geweldige
figuren der Fransche Revolutie.
Zijn oordeel daarover is belangrijk en ik zie de waarde van ‘Meine Campagne in
Frankreich’ heel goed, meer dan ooit zelfs, maar toch vind ik het werk onvoldoende
voor een zoo groot dichter.
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Ook zijn uitlatingen over de revolutionnaire figuren in Duitschland zelf, b.v. over
Thomas Münzer, Ullrich von Hutten, Franz von Sickingen en Florian Geyer hebben
iets geforceerds alsof hij hun grootheid, die hij stellig zag, eigenlijk niet onomwonden
wil toegeven.
En ‘Götz von Berlichingen’? Komt de rol, die hij in den Boerenoorlog speelde
daarin eigenlijk wel tot haar recht? Had Goethe hier niet dieper op moeten ingaan,
dan hij deed?
Steunt de roem van dit drama tenslotte niet voor een groot deel op de bekende
kernachtige uitspraak, die we hier dagelijks om de haverklap toegesnauwd krijgen:
‘Leck mich am A....’

6 Februari
Hetgeen ik gisteravond over Goethe noteerde, houdt natuurlijk verband met zijn
afweren van het tragische - het bewust afweren er van - hetgeen volgens mij ook een
der oorzaken is van zijn al te hoogmoedig oordeel over zoovele tijdgenooten o.a.
Heinrich von Kleist, van Johann Christian Günther, Lenz en Georg Forster.
Soms heb ik het gevoel, dat Goethe niet door de Hel van het menschelijk denken
is gegaan, zooals b.v. Hölderlin en van Gogh, Poe en Dostojewsky, en dat hij daarom
toch nog iets mist, wat de allergrootsten teekent.
Ik maak voor me zelf vaak een onderscheid tusschen kunstenaars, die in de Hel
zijn geweest en die er niet in zijn geweest - een heel subjectief oordeel, ik geef het
dadelijk toe.
Of was Goethe's dichterschap een gestage strijd in het domein van Droom en Tucht
- zooals bij Potgieter? Een gestage, heroïsche strijd tegen het Tragische, om er niet
in te belanden?

7 Februari
Behalve het groot aantal wekelijksche dooden uit het Revier en de typhusblokken,
waar we nu reeds aan gewend zijn, stierven deze week twee blokoudsten, vijf
stubenoudsten en vier blokschrijvers aan vlektyphus, waaronder twee duitsche
blokoudsten, die reeds vanaf 1933 in het Lager waren.
Het serum waarmee ze ingeënt waren, schijnt bedorven te zijn
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geweest! Sommigen zeggen omdat de flesch niet goed gesloten was, maar dat kan
ik niet beoordeelen. Ze zijn nu alle binnen enkele dagen aan vlektyphus gestorven in plaats van er tegen gevrijwaard te zijn.
‘Weet je wat het allerergste is?’ zei de Pool van de Ambulance, ‘dat het niet eens
zoo bedoeld was. Het was werkelijk een vergissing!’
Ik huiver.......

8 Februari
Pater van G. leende me gisteren ‘Das wahre Gesicht der Heiligen’ van Wilhelm
Schamoni, waarin ik na het appèl bladerde. Daarna heb ik het samen met Suire nog
een tweeden keer doorgekeken. Het boek bestaat bijna uitsluitend uit illustraties,
afbeeldingen van Heiligen der Katholieke Kerk, van mozaïek-schilderingen,
beeldhouwwerken, wandschilderijen enz., die alle zooveel mogelijk de historische
werkelijkheid benaderen, al is dit natuurlijk lang niet altijd mogelijk.
Vooral de afbeeldingen van Augustinus en Canisius trokken m'n aandacht.
Schamoni, die het illustratie-materiaal voor dit boek samenstelde, zit trouwens
ook in blok 26! Ik hoop hem dezer dagen te leeren kennen; van G. zal me aan hem
voorstellen.

9 Februari
‘Mittagsruhe’. -Het is nu heel stil in de Stube.
Alles is weer eens schoongemaakt en men zou van den grond kunnen eten, want
er is ‘Besuch’ aangekondigd!
Buiten in het blokstraatje schijnt de zon op de lijken. Vandaag liggen er ongeveer
130.
Door het open raam klinkt van uit de Totenkammer de stem van Dr. Blaha, die
steeds op denzelfden toon, in het Latijn, zijn medische termen zegt. Hij is bij de
snijtafel bezig met de dagelijksche sectie der lijken.
Ik zie hem vanaf mijn plaats niet - niet de dooden en ook niet de bebloede kleeren,
afkomstig van de lijken van het vliegveld.
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Ik hoor alleen Blaha's stem, zie de zon op mijn papier spelen en er kringetjes teekenen,
en het is alsof ik in een kamertje zit aan een stil, zonnig dorpsplein, waar vanuit een
kerkje de traag-eentonige stem van een priester klinkt, die zijn gebeden prevelt.........
Tot de stilte plotseling verstoord werd:
‘Het bezoek is afgelast. Luizen-contrôle!’

10 Februari
Dr. Crediet heeft vlektyphus.
Hij is de eenige dokter hier die deze ziekte kent, omdat hij ze reeds in Indië
bestreden heeft.
Dag-in dag-uit is hij de typhus-barakken binnen gegaan om de patiënten te helpen,
zonder aan gevaar voor zich zelf te denken. Hij moest vanmiddag gaan liggen, doch
is heel kalm.

11 Februari
Constateer steeds opnieuw, dat het goed is hier zooveel mogelijk te lezen en te
schrijven.
Wie over eten begint te praten, krijgt steeds méér honger.
En degenen die het meest over den dood praten, zijn het vlugst gestorven......
Vitamine L (literatuur) en T (toekomst) lijken me de beste bijvoeding......

12 Februari
Toen ik vanochtend in blok 29 kwam om de zieken en doodenlijst te laten teekenen,
lag op de tafel van den blokschrijver een boek van Ernest Renan ‘Discours et
Conférences’. Geen boek uit de bibliotheek.
Ik bladerde er in en de blokschrijver, die zag dat het me interesseerde, zei: ‘Neem
het maar mee, ik kan toch geen Fransch lezen. De eigenaar is vannacht gestorven.
Ligt daar bij de anderen in de blokstraat.’

Na het appèl
Er was vanmiddag 2 1/2 uur luchtalarm aan één stuk, zoodat ik in de Stube kon
blijven.
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Vertaalde uit Renan's boek ‘Lettre à un ami allemand’ van 16 April 1879 en kwam
steeds dieper onder den indruk.
Wie was de eigenaar van dit boek, die zóó dacht en tot zijn dood - zijn ellendigen
dood in het typhusblok - met inspanning van zijn laatste krachten gepoogd heeft niet
chauvinistisch te denken? Hij heeft dezen brief immers vele malen gelezen en
herlezen, dat bewijzen de potloodstreepjes en de aanteekeningen. En er staat
herhaaldelijk aan den rand van de pagina, in een beverig, ouderwetsch handschrift:
‘d'accord!’, en driemaal: ‘bravo!’ Hoe graag had ik dezen Franschman, die zoo dacht,
nog leeren kennen! Hij moet ontzettend geleden hebben, en een tweevoudigen dood
gestorven zijn.
Dit is de brief aan een Duitschen vriend door E. Renan. (1813 tot 1892)
‘Niemand heeft meer dan ik uw Duitschland bewonderd, het Duitschland, zooals
het vijftig of zestig jaren geleden was, gesymboliseerd in het genie van Goethe en
gerepresenteerd in de oogen der wereld door het wonderbaarlijk verbond van dichters,
wijsgeeren, historici, critici en denkers, die den rijkdom van den menschelijken geest
met nieuwe schatten vermeerderden. Wij, zonder uitzondering, zijn allen veel dank
verschuldigd - aan dit groote, verstandige en grondige Duitschland, dat ons door
Fichte het Idealisme leerde, door Herder het Geloof aan de Humaniteit, door Schiller
de Poëzie van het Moreele, door Kant de Abstracte Plicht. Deze nieuwe begrippen
schenen ons geenszins een tegenstelling tot de oude Fransche Esprit - wij beschouwen
ze als een vervolg.
Sinds 1848, het tijdstip, waarop de problemen zich in steeds duidelijker vormen
begonnen af te teekenen, hebben we gemeend, dat Duitschland een politieke eenheid
zou worden door de gerechtvaardigde en noodzakelijke revolutie. Wij beschouwen
dit tot een natie groeiende Duitschland als een der hoofdzakelijkste elementen voor
de wereldvrede.
Deze Duitsche natie, waarvan we verwachtten, dat ze als een nieuwe individualiteit
in het concert der volkeren zou verschijnen, stelden we ons voor volgens het beeld,
dat we ons
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uit lectuur er van gevormd hadden, naar de door Kant en Fichte geformuleerde
principes. Wij koesterden de schoonste verwachtingen voor den dag, waarop een
wijsgeerig en verstandig denkend volk zich bij het groote Europeesche verbond zou
voegen, een vriend van de vrijheid, een vijand van het oude bijgeloof, vol toewijding
voor het symbool van het Recht en van het Ideaal.
Wat hebben we niet allemaal gehoopt!
De glorie der natie is een sterke stimulans voor het genie der natie.
Gij bezat tachtig jaar lang een bewonderendswaardige literaire beweging; in dien
tijd leefden schrijvers bij U, die naast de grootste der andere naties genoemd moeten
worden. Hoe komt het, dat deze bron thans bijna verzand is? Waar zijn de opvolgers
van Goethe, Schiller en Heine? Aan talent ontbreekt het U stellig niet; doch twee
dingen beletten volgens mij Uw literaire productie: uw overdreven militaire lasten
en uwe sociale verhoudingen.
Verondersteld, dat Goethe in militaire dienst had moeten gaan, en aan het holle
geschreeuw van drillende sergeanten overgeleverd was - meent ge niet, dat hij bij
zoo'n dienst zijn dichterlijke elegantie en zijn gevoel voor vrijheid verloren zou
hebben? Uw sociale toestanden lijken me eveneens weinig gunstig voor de bloei van
een groote literatuur.
Literatuur veronderstelt een vroolijke, vrije tot zelf-ironie geneigde maatschappij,
waarin de ongelijkheid wel groot mag zijn, doch de klassen zich vermengen en allen hetzelfde leven leiden.
Men deelt me mede, dat bij U sedert tien jaren groote vorderingen zijn gemaakt
op den weg naar de gelijksoortigheid van het maatschappelijk leven. Intusschen zie
ik nog niet de belangrijkste vrucht, die bestaan moet in een gemeenschappelijke
literatuur, waarin het talent of het genie van de nationale geest in al zijn aspecten tot
uitdrukking komt, een literatuur, die door allen bemind, bewonderd, gekoesterd en
besproken wordt. Ik ken wel degelijk de zeer respectabele namen waarmede ge me
van repliek wilt dienen. Desondanks ben ik niet van meening,
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dat Uw nieuw Rijk gebracht heeft, wat men van een regeering mag verwachten,
waarin alle krachten van het Duitsche genie zich vereenigen.
Het Duitsche genie is groot en machtig; het blijft een der belangrijkste organen
van den menschelijken geest; maar gij hebt het in de schroefbank gespannen en
daaronder lijdt het. Wij zijn er van overtuigd, dat gij U zelf wel terug zult vinden en
dat we eens opnieuw zullen samenwerken, - ten bate van al wat schoonheid, vreugde
en geluk in het leven brengt (16 April 1879).’

13 Februari
De blokschrijver van 29 naar den eigenaar van Renan gevraagd, maar omdat er
gisteren vijf Franschen bij hem gestorven zijn, kon hij me den naam niet precies
zeggen, wel dat hij heel mager was, vlektyphus had, honger-oedeem en flegmonen
aan beide beenen.
Maar daaraan kan ik hem in de Totenkammer beslist niet herkennen... zoo zien
immers alle dooden hier uit.
Ben daarna toch naar het straatje voor de Totenkammer gegaan om te probeeren
hem te ontdekken - maar de Russen van het Crematorium waren juist bezig de lijken
op te laden. Vandaag weer 145.
Onbekende Kameraad - ik groet U!
Ik zou zoo gaarne Uw vriend geweest zijn....

14 Februari
Pater R. bracht me vandaag een boekenlijst: levensbeschrijvingen van enkele Heiligen
der Katholieke Kerk. Ik heb me stellig voorgenomen al deze werken later te gaan
lezen - alles wat ik op dit gebied vind - en wat niveau heeft. Men is waarachtig niet
zoo maar heilig verklaard. Ik las onlangs een en ander over het onderzoek, dat aan
de officieele heilig-verklaring voorafgaat en vaak eeuwen duurt; we kunnen dus
aannemen dat een heilige vaak inderdaad iemand van groot formaat, in enkele gevallen
zelfs een heros des geestes geweest is.
De studie van zulke levens kan alleen verrijking beteekenen en ik behoef daar
zeker niet katholiek voor te zijn.
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Waarom weet ik b.v. niets van het leven van Augustinus, maar wel van dat van Jan
van Schaffelaar?
Niets van den Heiligen Canisius, maar wel van Elsje van Houweningen, de
dienstmaagd van Hugo de Groot!

Na het appèl
Vanavond nog lang aan Brouwer gedacht die, door wat hij schreef over Johannes
van het Kruis en de Heilige Therese, de kiem legde voor m'n belangstelling voor de
levens der Heiligen. Ook daarvoor ben ik hem dankbaar.

15 Februari
Rheinhardt is - zooals te vrezen was - vanmiddag met vlektyphus binnen gedragen.
Hij schijnt al een paar dagen koorts te hebben gehad.
Ben hem dadelijk gaan zien, en nu bang, dat hij het niet halen zal......
Hij is al erg ziek en bovendien ver over de vijftig.
Drost vreest ook het ergste voor hem.

16 Februari
Naar ik reeds vermoedde, verwonderen sommige vrienden zich, dat ik biografieën
van katholieke Heiligen lees.
Anderen, die me niet goed kennen, glimlachen veelbeteekenend en schijnen te
denken, dat ik wel eens.... katholiek zou kunnen worden!
Is het dan zoo vreemd, dat ik levensbeschrijvingen van menschen wil lezen,
waarvan velen stellig tot de belangrijkste figuren behooren, die de cultuur heeft
voortgebracht, zooals Augustinus, Franciscus van Assisi, Albertus Magnus, Thomas
van Aquino, e.a.?
Ik geloof eigenlijk, dat ik me moet verwonderen, omdat ik ze niet vroeger las, en
dat zoovele mijner vrienden hier ze niet kennen.

's Avonds
De Franschen gaan hier werkelijk dood als vliegen.
Vandaag, op blok 3, in hetzelfde bed waar de Fransche musicus
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in lag, stierf een landgenoot van hem, een paedagoog: Georges Lapierre. Vlektyphus;
zooals de meesten. Hij moet het al dagen gehad hebben, want reeds een uur nadat
ze hem binnen brachten, was alles afgeloopen......
Suire vertelde me, dat hij L's naam kende, reeds jaren. Hij was een beroemd
paedagoog en een intieme vriend van professor Langevin.
Hij gaf een maandblad uit ‘L'Ecole Libératrice,’ waar Duhamel ook aan meewerkte.

17 Februari
Goethe bericht in zijn ‘Campagne in Frankreich’ dat hij het materiaal voor zijn
osteologische studies op het slagveld verzamelde --- een cynisme, dat ik weliswaar
grootsch vind, maar waar achter ik geen ingehouden tragiek bespeur, geen gevoel
van verscheurdheid over zooveel rampzaligheid. Uit elke pagina van Stendhal lees
ik dit wel, ook al noemen velen hem cynisch, omdat hij zich - tijdens de terugtocht
uit Moscou in 1812 - ondanks alle ontberingen en verschrikkingen elken dag (zooals
hij ons zelf mededeelt).... zorgvuldig schoor!

's Avonds
Bij dr. Crediet geweest.
Hij was buiten kennis, lag op zijn rug en ademde zwaar.
Marsault, de Fransche dokter van 7, verpleegt hem zoo toegewijd alsof C. zijn
zoon is.

18 Februari
Vanochtend bij het Ohrenstation met twee Deensche dokters gesproken, twee broers.
Ze zijn nog geen twee maanden gepakt en zien er uit ---- zooals wij lang geleden.
Ze zijn ook nog niet hard geworden en cynisch, en nog veel ontvanglijker voor de
menschelijke misère hier, dan wij. Het zal goed zijn hen vaker te ontmoeten, om te
constateeren hoe we zelf vroeger - voor we hier beland zijn - op dit alles reageerden,
en dat het noodzakelijk is dit zuiver gevoel te behouden. Ook in het Noorden - deelden
ze me mee - is het verzet
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krachtig. Nordahl Grieg, mijn Noorsche vriend, is boven Berlijn afgeschoten.
Welk een heldendood voor een revolutionnair dichter: te sneuvelen bij een aanval
uit de lucht op de citadel van het fascisme! Ik sprak hem de laatste maal in 37, in
Spanje, bij Guadajara. De beide Denen noemden verder nog een naam, dien ik niet
kende: Kaj Munk. Een predikant en tooneelschrijver, die sedert de bezetting tot een
nationale figuur geworden was.
‘De veldprediker van ons verzet’ zeiden ze van hem en vertelden ook, dat hij in
zijn kerk verkondigd had, dat het beter was op goeden voet te staan met Jezus dan
met Hitler.
Een jaar geleden werd hij door de Gestapo vermoord.
‘Wir haben damals alle geweint’ zei de oudste Deen.

's Avonds
Bij Rheinhardt geweest. De koorts is nog gestegen.

19 Februari
Suire liet me een manuscript zien, gevonden onder de stroozak van den Franschen
paedagoog, die een paar dagen geleden gestorven is: het ontwerp voor een leesboek
voor kinderen... voor na den oorlog.
Hij schijnt er hier wekenlang - ook nog in het typhusblok - in het verborgen aan
gewerkt te hebben.
Half verhongerd en uitgeput, op één stroozak slapend met een ander, misschien
zelfs met twee anderen, die even als hij onder de vlooien en de luizen zaten, heeft
deze man - Georges Lapierre - er dus zijn laatste krachten, werkelijk zijn allerlaatste
krachten aan besteed, om de jeugd te beschermen voor nieuwe oorlogen, opdat zij
niet ons lot zullen ondergaan!
Suire zal het manuscript later trachten mede te nemen, om het aan Duhamel te
overhandigen.

20 Februari
Dr. Crediet is al uren niet meer bij bewustzijn....
De SS-Chefarts, die zeker bang is, dat hij straks niet meer genoeg helpers zal
hebben, omdat nu ook zoovele dokters ster-
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ven, heeft vanmiddag een merkwaardig bevel uitgevaardigd: ‘Der Mann muss
durchkommen!’
Meent hij in zijn verwatenheid omdat hij kan bevelen: ‘Der Mann muss sterben!’
en zoo'n bevel reeds vele vele malen gegeven heeft, dat hij nu ook den dood kan
terroriseeren en tot gehoorzaamheid dwingen?

's Avonds
Ik verbeeld me de laatste weken vaak, dat ik bij de typhuszieken kan zien of ze
genezen zullen of niet: aan hun moraal en aan de manier waarop ze de koorts
aanvaarden, of ze zich in het onvermijdelijke schikken, of er tegen strijden...
Voor Rheinhardt heb ik niet veel hoop ---

21 Februari
Dr. Crediet is vannacht gestorven.
Er heerscht, zoo als te begrijpen, groote ontsteltenis bijzonder onder ons
Nederlanders. Hij was zoo bemind, vooral ook bij degenen, die met hem uit Natzweiler
gekomen zijn.
Dadelijk na het uitbreken van de epidemie bood hij zich aan - vrijwillig. Hij was
immers de eenige medicus, die de vlektyphus en haar bestrijding uit de practijk kende.
Dag-in, dag-uit was hij in de typhusbarakken, zat hij tussen de bedden, schoof hij
langs de afhangende dekens. Hij moest zoo, op die manier, wel besmet worden en
wist dat, maar wilde helpen zoolang hij kon. Hij was een held, omdat hij zich zelf
wegcijferde - zich opofferde - zijn leven gaf om anderen te redden.
En toch --- toch geloof ik, dat - indien we eerlijk willen zijn - onze diepe droefheid
over zijn dood niet heelemaal vrij is van - een egoistische bijsmaak: de vrees of wij
zelf in leven zullen blijven, nu de dokter die ons helpen moet - stierf. Wij zijn thans
immers nog meer bedreigd.
Behalve dr. Crediet waren er vandaag nog 188 andere slachtoffers.

22 Februari
Weer Stendhal's ‘Rome, Naples et Florence’ gelezen, vooral
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de instructieve inleiding van v. Oppeln-Bronikowski, waarin hij uitvoerig op de
beruchte plagiaat-affaire ingaat.
Terwijl sommige critikasters nog steeds Stendhal's genie pogen te kleineeren door
in den treure aan het - door hem toegegeven - plagiaat te herinneren, trof me een
uiting van Goethe over Stendhal, waarin dit feit ook ter sprake komt. Hoe torenhoog
steekt Goethe ook hier weer boven de anderen uit. Zijn oordeel verheugt me, omdat
ik hem daardoor nog meer kan bewonderen. Het komt voor in een brief aan Zelter,
en ik schrijf het hier over, omdat ik het anders later misschien moeilijk kan
terugvinden:
‘Er zieht an, stösst ab, interessiert und ärgert, und so kann man ihn nicht loswerden.
Man liest das Buch (Rome, Naples et Florence) immer wieder mit neuem Vergnügen
und möchte es stellenweise auswendig lernen. Er scheint einer von den talentvollen
Menschen, die als Officier, Employé oder Spion, wohl auch alles zugleich, durch
den Kriegsbesen hin und her gepeitscht werden.
An vielen Orten ist er gewesen, an anderen weiss er die Tradition zu benutzen und
sich überhaupt manches Fremde anzueignen. Er übersetzt Stellen aus meiner
“Italienischen Reise” und versichert das Geschichtchen von einer Marchesina gehört
zu haben.
Genug, man muss das Buch nicht allein lesen, man muss es besitzen’47)

's Avonds
Weer bij Rheinhardt geweest. Hij is buiten kennis en staart met glazige oogen voor
zich uit. Ik ben een kwartier bij zijn bed blijven staan, maar kon helaas niets voor
hem doen, niet beletten, dat hij nu wel zeker sterven zal.
Nimmer zal ik het bittere gevoel van me af kunnen zetten, dat hij in den dood
gejaagd is. Hij had - vooral als dokter - hier in het Revier kunnen blijven.... hier
moeten blijven! Hij had gered moeten worden..... ook voor later.

23 Februari
Vandaag op blok 9 prins Bourbon-Parma ontmoet die een
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prettigen indruk op me gemaakt heeft. Hij doet heelemaal niet prominent en schijnt
zelfs een betere behandeling - die de SS hem had aangeboden - geweigerd te hebben.
Hij wil niet naar de Elite-Bunker, wil niet meer zijn dan wij.
Hoewel Hohenzollern stellig een fatsoenlijke vent is, blijft hij - vooral naast
Bourbon, een kleine burgerman, en papt hij bij voorkeur aan met degenen, die op dit
oogenblikmachtiger zijn dan hij: de SS.
Bourbon-Parma doet dat niet.
D. beweert, en waarschijnlijk heeft hij gelijk, dat men hieraan alleen reeds duidelijk
zien kan, dat het Huis Bourbon-Parma van heel oude adel is, en de Hohenzollern
daarbij vergeleken slechts ‘parvenus.’

24 Februari
Steeds meer dooden... vandaag 198.
Ook Miesen heeft waarschijnlijk vlektyphus en ik ben bang, dat zijn zwak hart
niet bestand zal zijn tegen de hooge koortsen.
Suire vreest dat ook....
Toen ze Miesen van onze Stube naar blok 3 brachten, was hij bijna te zwak om te
spreken, maar toen hij al op de brancard lag, wenkte hij me en gaf me een boek, zijn
dierbaarste bezit, in bewaring: Prof. Jaspers ‘Krisis der Weltanschauungen,’ waar
hij al die weken, dat hij hier ligt, in gelezen heeft. Een typische Duitscher van het
beste soort!

25 Februari
Rheinhardt vannacht gestorven.
Zijn dood is niet alleen voor ons, zijn vrienden, een harde slag, maar zal - in een
nabije toekomst - ook een groot verlies voor Oostenrijk blijken. Hij koesterde nog
zoovele plannen voor zijn land: hervorming van het onderwijs in de geschiedenis,
herziening der schoolboeken enz. enz. Ook zijn boek over Rilke en vooral zijn grooten
roman had hij willen afmaken, en hij hoopte steeds, dat zijn secretaresse het
manuscript gered had bij de huiszoeking; zelfs in zijn koorts sprak hij daar nog over.
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Ik weet wel, dat ik hier nog vele vrienden heb, maar ik voel me vandaag, nu
Rheinhardt gestorven is, meer alleen dan ik hier ooit was.
Onze vriendschap was zeer diep en goed. We dachten hetzelfde over politiek en
hadden dezelfde hartstocht: Literatuur.
We koesterden zoovele plannen voor later....
Ik ben hem nog gaan zien, om hem een laatsten keer te groeten, toen hij in het
straatje bij de Totenkammer lag... tusschen de meer dan 150 andere dooden van den
afgeloopen nacht. Hij was bijna onherkenbaar, zijn gezicht gezwollen en krampachtig
vertrokken.
Het allerergste bij dezen dood, bij den dood van al onze vrienden is: we hebben
hier niet eens tijd om... over hen te treuren. Dit kampleven dwingt ons elk uur, elk
minuut zijn tempo op,.. en elken dag zijn er nieuwe dooden, steeds nieuwe dooden...
Als ik hier echter levend uitkom, zal ik probeeren over zijn oeuvre uitvoerig te
schrijven, zoo diep-ingaand als hij verdient, en ook over zijn leven - zijn dapper
leven.....

's Avonds
Toen ik zoojuist de bloemlezing uit Rilke ter hand nam, die ik maanden geleden van
Rheinhardt leende, vond ik er een regel in dien hij met potlood onderstreept heeft:
‘Wir sterben alle unseren eigenen Tod!’
Zou hij bij deze woorden reeds de wiekslag des Doods boven zich vermoed hebben?
Ik moet steeds aan zijn oogen denken, zooals ze me gisteren aanstaarden - te
midden der andere naakte lijken - op de natte steenen - half in de goot - met om hem
heen vuile papieren verbanden, etter en geronnen bloed.....

27 Februari
Heb, om niet steeds aan de dooden en stervenden te moeten denken en om me te
concentreeren, weer een paar gedichten uit Rilke's ‘Duineser Elegiën’ en zijn ‘Sonette
an Orpheus’ gelezen.
Als ik eerlijk wil zijn, moet ik toegeven, dat ik sommige van deze
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verzen misschien niet tot in haar diepste diepten begrepen heb, maar wel weet ik nu,
waarom Rheinhardt deze beide bundels altijd bij zich droeg --- tot hij stierf. Hij
voelde, dat Rilke in deze werken steeds bewust in het Niemandsland tusschen Leven
en Dood bleef toeven, en deze gedachtensfeer was hem - vooral hier - stellig verwand.
Ook bij hem waren de grenzen tusschen Leven en Dood immers reeds uitgewischt
- lang voor hij stierf.

28 Februari
Wilde vandaag weer bloed geven, maar Drost had er bezwaren tegen.
Negen malen is genoeg, meende hij, omdat ik anders niet voldoenden weerstand
zou hebben, wanneer ik misschien vlektyphus krijg.
Hij heeft gelijk, ik voel dat zelf ook, maar had het anders toch graag weer gedaan,
want de twee laatste malen: bij den jongen Joegoslaaf en den Oostenrijker heeft het
schijnbaar geholpen.

Eindnoten:
47) Hij wekt belangstelling en antipathie, interesseert en ergert, men kan echter niet van hem af
komen. Men leest het boek (‘Rome, Naples et Florence’) steeds opnieuw, met nieuw plezier
en zou er gedeelten van uit het hoofd willen leeren. Hij schijnt een van de talentvolle mannen,
die als officier, employé of spion, misschien ook wel nog alles tegelijk, door den oorlogsbezem
heen en weer werd geveegd.
Op vele plaatsen heeft hij vertoefd, van anderen weet hij de traditie te benutten, en zich over 't
algemeen velerlei uit vreemde landen eigen te maken. Hij vertaalt gedeelten uit mijn ‘Italienische
Reise’ en beweert het verhaaltje van de Marchesina te hebben gehoord.
Men moet het boek dus niet alleen lezen, doch ook bezitten.’

[Maart 1945]
1 Maart
's Middags weer in Stube 4 van het ‘Scheisserei-block’ geweest. Ik moest den Pfleger
hebben, die achter in de Stube bezig was, maar kon het in deze lucht niet langer dan
vijf minuten uithouden. Alles ruikt hier naar uitwerpselen, naar urine, naar bevuilde
lakens en natte matrassen.
Vanaf de bovenste bedden druipt de urine naar beneden.... en niet alleen urine!
Het sijpelt door in de beneden-rijen, waar ze ook in natte bevuilde bedden liggen.
Ergere ellende is niet denkbaar......
De meeste zieken hier hebben geen weerstand meer. Ze liggen stil voor zich uit
te staren, laten alles loopen en wachten slechts op den dood.
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Steeds meer dooden. Nu reeds weken achter elkaar.
Vandaag 132; vier in onze Stube.
Ik heb gezworen alles in het werk te stellen, al mijn krachten
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te gebruiken, om deze dooden later weer tot leven te wekken - in wat ik schrijven
zal.
Ze moeten herleven, opdat de anderen die na hen komen, niet zullen sterven. Ik
wil blijven leven - om hen te laten herleven.
Ik voel deze verplichting zwaar op me drukken.
Indien ik ze niet meer voelde, zou ik ook sterven....

3 Maart
Tijdens het luchtalarm prees Suire wel een uur lang geestdriftig de schoonheid van
de Kathedraal van Chartres. Hij is daar geboren en getogen, kent elk raam en elk
portaal, elke boog van de kathedraal.
Mij trof vooral, wat hij van een ouden suppoost vertelde, die uit vrees dat in een
komenden oorlog de kerk - zijn kerk - vernield zou kunnen worden - op zijn zestigste
nog fotografeeren leerde bij een beroemd fotograaf, en niet rustte, voor hij in 1940,
kort voor de bezetting dus, een album met niet minder dan 250 foto's van de kathedraal
gepubliceerd had.

's Avonds laat
Of de Martini-toren nog staat?
Ze is wel is waar niet zoo'n groot kunstwerk als Suire's kathedraal van Chartres,
maar voor mij beteekent ze: Groningen, geboortestad en jeugd, het steeds vertrouwde
gevoel van zich thuis voelen - van weer thuis zijn.
En het carillon! Ook haar klanken zou ik noode missen. Haar muziek geeft me
meer dan ooit een ander klokkenspel, waar ook ter wereld, me geven kan.
Ik begin hier waarachtig naar den Martinitoren te verlangen....

4 Maart
De doodenlijst wordt steeds langer en langer........
Minstens vier maal per dag moet ik naar den blokschrijver van blok 30 gaan - het
‘Invalidenblock’, dat uitsterft - om een opgave van de nieuwe dooden te halen.
Nu zooveel vrienden ziek zijn en hulp noodig hebben, kom ik tijdens de
‘Mittagsruhe’ bijna niet meer tot lezen, maar ik
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weiger - nu tenminste - over vlektyphus en luizen, over honger en kou te praten.
Ik probeer 's avonds, bijzonder tusschen zes en zeven wanneer de electrische
stroom afgesloten is, na te gaan wat ik de laatste maanden las. Heb daarbij voor me
zelf opnieuw geconstateerd, dat de Duitsche Romantiek oneindig veel meer is, dan
alleen een ‘literaire richting’ Ik wist dat, maar besef het nu weer, nu ik hier vele
Romantici herlezen heb.
De Romantiek heeft ons o.a. een nieuw gevoel voor kunst geschonken, dit een
naam gegeven, en vanuit dit gevoel de oude Nederlandsche en Vlaamsche
schilderkunst en de sagen en legenden der middeleeuwen tot nieuw leven gewekt.
Een grondige kennis der Romantiek is - ook dit dringt steeds meer tot me door onmogelijk, wanneer ik me uitsluitend tot de literatuur zou beperken, en niet tevens
de schilderkunst, de muziek en de wetenschap van die periode bestudeer.
En dan is er nog de sociale kant, die me vooral belang inboezemt, maar waar ik
nog niet aan toe ben.......

's Avonds
Miesen is gelukkig over de crisis heen. Hij is nog heel zwak, maar het gevaar is
geweken. Hem druivensuiker gebracht van blok 26.

5 Maart
Wiardi Beekman heeft nu ook vlektyphus. Drost zal terstond moeite doen om hem
in het Revier te krijgen, hoewel geen patiënten meer opgenomen mogen worden. Ze
moeten ‘laut Befehl’ in de typhusbarakken blijven... en daar sterven.
Zal ook met Sep spreken.

's Avonds
Vandaag tot de conclusie gekomen dat ik in één bepaald opzicht hier in Dachau
eigenlijk veel ‘vrijer’ ben.... dan ik ooit was: Bevrijd van de angst voor den Dood!
Nu hij dagelijks om ons waart, is hij een oude bekende voor ons geworden, zijn
we - om zoo te zeggen - bijna familiaar met hem......
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Ik zal dit gevoel van innerlijk vrij-zijn, later, als ik ‘vrij’ ben, trachten te behouden.....

6 Maart
Wiardi Beekman is in het Revier opgenomen.
Ik stond bij den ingang toen hij door twee uit zijn blok werd binnengebracht. Hij
waggelde op zijn beenen, maar deed alle moeite om zich staande te houden. Aan den
krampachtigen trek om zijn mond was te zien, dat het hem de allergrootste inspanning
kostte.
Ineens wierp hij, heel onverwacht, het hoofd trotsch in zijn nek, met een beweging
als of hij naar... het schavot werd geleid.
Voelde hij, dat de Dood reeds zijn zeis voor hem gewet heeft?

's Avonds
Bij W.B. geweest.
Hij schijnt reeds vier dagen koorts te hebben en zijn temperatuur was sinds
vanmiddag nog gestegen. Hij herkende me nauwelijks.
We vrezen het ergste, omdat hij al zoolang ziek in zijn blok heeft gelegen, en dus
niet dadelijk een injectie kreeg.

7 Maart
Me tusschen zes en zeven, toen het licht uitgeschakeld was, gedwongen weer aan de
Duitsche Romantiek te denken. Aan Jean Paul, die me niet loslaat.
Hij is - volgens mij - eigenlijk een van de grondleggers der Romantiek, ondanks
het feit, dat de beide Schlegels hem als zoodanig niet wilden erkennen. Hij wás echter
de Romantiek en behoefde hare theorieën dus niet te verkondigen, zooals de beide
Schlegels.
Ik kan me nauwelijks voorstellen, dat deze - ondanks de literaire schoonheid voor onze begrippen toch vaak langdradige boeken destijds verslonden werden, en
in afleveringen verschenen, die men elkaar uit de handen rukte; maar toch is dat het
geval geweest.
Jean Paul bracht zijn lezers tot ontroering door een literaire
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kunst, die bijna muziek was. Misschien schuilt hier wel de oorzaak voor de liefde
en genegenheid die men vooral vroeger voor zijn werk koesterde.

8 Maart
Het groote sterven gaat steeds verder.
Vandaag Leo Musschaerts. In Vught nog een toonbeeld van gezondheid, kwam
hij hier een week geleden binnenstrompelen - tot een skelet vermagerd - reeds door
den Dood geteekend. Met een flegmoon, die al het begin van sepsis vertoonde.
Bescheiden en eerlijk als hij geleefd heeft, zoo is hij gestorven. Hoewel hij stellig
veel pijn had, kwam geen klacht over zijn lippen; hij wist dat er geen medicamenten
waren..... en dat hij sterven moest.
Een uur voor zijn dood sprak hij nog over de Sovjet-Unie, en verheugde hij er zich
over, dat ze nu zoo'n machtige rol speelde. Hij vroeg of we later aan zijn vrouw
wilden zeggen, dat hij steeds dezelfde was gebleven, geen oogenblik zijn overtuiging
ontrouw was geworden.
Arme trouwe kameraad van ‘de Vrienden der Sovjet-Unie!’

's Avonds
Toen ik H. vertelde, dat Leo's laatste woorden de Sovjet-Unie hadden gegolden,
maakte hij - eenigszins minachtënd - de opmerking: ‘Een goed bedoelde phrase van
den armen stakker.’ Maar deze ‘stakker’ was een stille held, trouw tot zijn laatste
oogenblik, en zoo sterven als hij deed, is iets heel groots, waarbij slechts eerbiedig
zwijgen past.

9 Maart
Steeds meer dooden, dooden, dooden......
Niet alleen in het Revier en in de quarantaine-barakken maar ook in alle andere.
Blok 30 - het doodenblok - waar duizend man lagen, is totaal uitgestorven, maar
reeds met nieuwe candidaten volgepropt. Ik vrees dat het nogmaals uit sterven zal.
Weer duizend dooden dus, alleen reeds in dit blok....
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Ik mag de dood, die ons hier elk uur, elk oogenblik op de hielen zit, niet m'n
gedachtenwereld laten beheerschen. Anders val ik hem zeker ten offer. Ik wil en
moet nog meer moeite doen om me tot lezen te dwingen, en als dat niet gaat, mezelf
elken dag systematisch een taak voorschrijven. Ik wil beginnen met na te denken
over de een of andere figuur uit de Duitsche Romantiek. Ook al kan ik me er slechts
een half uur of een kwartier op concentreeren - toch zal me dat helpen. En ik wil
opschrijven wat ik dacht, ook wanneer het resultaat misschien mager is....

's Avonds
Vanavond getracht mijn voornemen te verwerkelijken en enkele gedachten bij elkaar
te krijgen over de literaire en cultureele beteekenis van de beide Schlegels, van wie
ik hier vele geschriften en brieven gelezen heb.
Hun gedichten, die ook in de Lagerbibliotheek zijn, gaven me steeds den indruk:
jammer van het papier. Deze poëtische ontboezemingen zijn echter vergeleken bij
hun andere werken de minst-belangrijke.
Hun tijdschrift ‘Das Athenëum’ b.v., is uit de Duitsche literatuur niet weg te
denken. Ze hebben hun land bovendien Shakespeare, Calderon en Cervantes gebracht,
en daardoor Duitschland aan de groote Europeesche literatuur gekoppeld, het weer
tot een domein van een literair en cultureel Europa gemaakt. Met hun vertalingen en
commentaren op Shakespeare, Dante, Pretrarca, Camoens Arioste en Calderon
schonken ze hun land iets, dat het te voren niet bezat. Ze ontdekten de Romaansche
Middeleeuwen en wekten daarvoor hernieuwde belangstelling.
Schlegels' essay over Dante's ‘Divina Comedia’ was een datum van belang in de
Duitsche literatuur-geschiedenis. A.W. Schlegels' uitvoerige bespreking van de
‘Römische Elegien’ en Friedrich Schlegels' omvangrijke verhandeling over ‘Wilhelm
Meister’ behooren tot de theoretische essays der Romantiek, die een diepgaanden
invloed op de beweging uitoefenden.

10 Maart
Vanmiddag weer heel lang met Eddie over de Lagerstrasse
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heen en weer geloopen. Heb hem gezegd, dat zijn denken zich de laatste weken te
veel met den Dood bezig houdt. En dat zijn stemming een logisch gevolg is van zijn
denken.
Juist Eddie moet, omdat hij een dichter is, meer vertrouwen in het leven en dus
ook in de toekomst hebben, maar hij is veel te afwachtend - veel te passief - en van
meening, dat we hier allemaal zullen sterven.
Heb hem aan een uitspraak van Spinoza herinnerd: ‘Een vrij mensch’ - (want dat
zijn we toch - ook hier - ondanks het kamp) ‘denkt over niets minder dan over den
dood; zijn wijsheid bestaat niet in de gedachte aan den Dood, maar aan het Leven!’

's Avonds
Wiardi Beckman's koorts stijgt nog steeds. Hij herkende me vandaag niet, en lag te
ijlen; doch ik kon niet verstaan wat hij zei.

11 Maart
Nu ik de laatste dagen met alle geweld - want het kost me werkelijk groote inspanning
- mijn gedachten bij de Schlegels tracht te bepalen, op hun oeuvre, hun beteekenis
en op hun invloed, kom ik steeds meer tot de overtuiging, dat ze beide heel veel aan
Herder te danken hebben, zonder diens werk bijna zelfs niet denkbaar zijn.
Herder vestigde niet alleen hun aandacht op Shakespeare, doch deed door zijn
boeken ook hun liefde voor de Romaansche Middeleeuwen ontwaken, evenals voor
de volkspoëzie; een gebied waarop hij meer baanbrekend werk verrichtte dan waartoe
zij ooit bij machte waren, vooral omdat hen het diepe gevoel voor humaniteit ontbrak,
dat Herder steeds bezielde. Ze hebben echter geen contact met hem gezocht, evenmin
als met Jean Paul. Waarom niet? Me voorgenomen de diepere oorzaak hiervan later
na te gaan.

's Avonds
Professor Huizinga is gestorven.
We lazen het vanmiddag in de ‘Münchener Nachrichten’ Het ging als een loopend
vuur door het kamp.
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Het geeft een schok. We hebben ginds - in Nederland - een groot verlies geleden.......
Ook sommige Franschen, Tsjechen, Oostenrijkers en Joegoslaven spraken er ons
over aan.
Huizinga! Dat is voor mij: ‘Herfsttij der Middeleeuwen’ - vele malen gelezen en
herlezen, en steeds opnieuw diep geestelijk genot schenkend.
Tevens: het fiere antwoord aan van Dam, toen deze den weerspannigen hoogleeraar
dreigde met de sluiting der Universiteit: ‘Het verdwijnen van de Leidsche Universiteit
is een historische onmogelijkheid!’
Ik heb dit woord vandaag velen buitenlandsche vrienden geciteerd en voelde me
trotsch, omdat daarin Nederland op zijn edelst en krachtigst besloten ligt.

12 Maart
Riccabona, de hulpschrijver van 3, die uit Voralberg komt, vertelde me - wat ik niet
wist - dat hier ook vier boekhandelaars uit Tyrol zitten, enkel en alleen voor het feit,
dat ze.... prentbriefkaarten met het portret van Andreas Hofer verkocht hadden.
Hij wist ook veel bijzonderheden te berichten, over het verzet der Tyrolers, voor
wie Hofer het symbool hunner nationale vrijheid is.
We spraken ook over Bettina van Arnim, die een vurige bewonderaarster van
Hofer is geweest.
Zal trachten me morgen hierover meer details te verschaffen.

Na het appèl
Er is nu al dagen niets te stoken, zoodat we vaak rillen van de koude. Kolen hebben
we sedert weken niet meer gezien, en ook de oude kisten, die onze Russische
Stubendienst tot nu toe steeds wist te ontdekken, zijn op. Meer latten kunnen we ook
niet van de schutting in de Blockstrasse afrukken, en als we weer een doodskist gaan
‘organiseeren’ merken ze dat in de Totenkammer.......
Het eenige wat we nog kunnen bemachtigen, zijn oude houten schoenen.
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Ik haal ze tegenwoordig elken avond - na de Arztmeldung - van de dooden, die dan
in het Bad liggen.
Vier of vijf paar dagelijks - verleden Zaterdag zelfs acht.
Vier houten schoenen branden ongeveer een goed halfuur.

's Avonds laat
Weer bij Wiardi Beckman geweest.
De koorts is gezakt, maar zijn pols is heel hoog. De Russische dokter, die hem
behandelt, vindt dit heel onrustwekkend en vreest, dat er nog maar weinig hoop op
redding bestaat.

13 Maart
Vanmiddag tijdens het luchtalarm gepoogd weer aan Herder te denken.
Hij is stellig een van de belangrijkste figuren der Duitsche cultuur, doch werd door
degenen, die destijds de klassieke Duitsche literatuur constitueerden niet voldoende
gewaardeerd. Zijn werk is weinig gelezen, want hij was een te universeele geest voor
het Duitschland, waarin hij leefde. Zijn ‘Ideen zur Philosophie der Geschichte der
Menschheit’ werden niet naar waarde geschat, zijn denkbeelden over humaniteit niet
aanvaard, zijn gloeiende bewondering voor Spinoza niet begrepen. Hernieuwde studie
van Herder en hernieuwde heruitgave van zijn werk lijkt me noodzakelijk. Voor een
komend Duitschland, zonder Nazi's, ligt hier een groote taak. Herder wacht op zijn
Rennaissance.
Jean Paul had gelijk, toen hij schreef:
‘Herder ist nicht ein Stern erster Grösze gewesen, aber ein Bündel von Sternen.
Er hat kein Werk seines Genius hinterlassen, dessen vollkommen wert, aber er selbst
war ein Meisterwerk Gottes!’48)

Na het appèl
Herder was de prozaist die de volkspoëzie uit vele landen verzamelde, Clemens
Brentano echter als het ware de naamlooze dichter uit het volk.
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Rheinhardt heeft me hem hier beter leeren kennen, en vele zijner gedichten uit het
hoofd voor me opgeschreven.
Brentano's poëzie is van een zuiverheid, zooals we slechts bij heel enkele groote
kunstenaars vinden, b.v. bij de van Eycks en bij Fra Angelico.
Voortreffelijk in dit verband Caroline's woorden over zijn ‘Romanzen’, wanneer
ze schrijft, dat het lijkt of ze heel lang geleden zich zelf gemaakt hebben.

14 Maart
Met behulp van den capo der kampbibliotheek na kunnen lezen, wat Bettina in haar
briefwisseling met Goethe over Andreas Hofer schreef.
Zij volgde van uit München vol spanning den vrijheids-strijd van de Tyrolers die
zich voor hun Keizer, die hen in den steek had gelaten, opofferden. Haar brieven aan
Goethe uit die periode zijn niet alleen een lyrische beschrijving van bijen en vlinders,
zooals de voorafgaande, maar heel anders van toon:
‘Ach Goethe, wenn ich sollte ins Tyrol wandern und zur rechten Zeit kommen, dass
ich den Heldentod sterbe!’49)
Goethe stelt me echter teleur, zijn reactie is me te.... Olympisch. Waarschijnlijk
is m'n oordeel onrechtvaardig, en misschien zal ik het later moeten herzien, maar nu
voel ik het zoo. Hij schreef in die dagen - de dagen van Aspern en Wagram - zijn
‘Wahlverwandtschaften’ en antwoordde Bettina op haar brief over Hofer's dood:
‘Indem ich nun Deinen letzten Brief zu den anderen lege, so finde ich abermals
mit diesem eine interessante Epoche abgeschlossen (1807-1810). Durch einen
lieblichen Irrgarten zwischen philosophischen, musikalischen und historischen
Ansichten hast Du mich zum Tempel des Mars geleitet und überall behauptet sich
Deine gesunde Energie.’50)
Terwijl de wereld in brand staat, bloedige omwentelingen plaats vinden en heele
volkeren hun nationale zelfstandigheid verdedigen met inspanning van al hun
krachten, ziet Goethe slechts: ‘kaprizieuse Transformationen des Lebens.’
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En het bloed van de honderden Tyrolers, die evenals Andreas Hofer stierven voor
de vrijheid, bezit voor hem alleen beteekenis als ‘poetisch Fluidum:’ ‘Du hast wohl
recht zu sagen’, schreibt er an Bettina - ‘dass, wo der Boden mit Heldenblut getränkt
wird, es in jeder Blume neu hervorspriesse.’51)
Nee- nee- nee- ik kan hier in Dachau dergelijke uitingen, zelfs van een genie als
Goethe, niet lezen zonder innerlijk in opstand te komen.

's Avonds
Wiardi Beckman's toestand is hopeloos. Hij ligt nog steeds op zijn rug en fantaseert
onsamenhangend.
Zijn gezicht is heelemaal verwrongen - vooral zijn mond - en bijna onherkenbaar.
Hoevelen heb ik de laatste weken reeds zoo zien sterven.
Ook Rheinhardt stierf zoo.......

15 Maart
Wiardi Beckman vannacht gestorven.
R. kwam het ons al heel vroeg mededeelen. Wij allen zijn diep onder den indruk
en er is vandaag veel over hem gesproken; we beseffen dat zijn heengaan een groot
verlies is. Voor ons allen hier, en vooral voor later.

Na het appèl
Toen we tijdens de Mittagsruhe in de zon zaten, naast de Totenkammer, en - natuurlijk
- over W.B. spraken.... werd zijn lijk voorbijgedragen. Er waren - in nog geen half
uur - reeds tien of acht maal dragers met dooden langs gekomen, een schouwspel,
waar we aan gewend zijn. Toen twee verplegers van blok 11 naderden, keken S. en
ik toevallig dien kant uit, en daar het laken op het lijk wat weggegleden was, werd
het hoofd zichtbaar en herkenden we plotseling: Wiardi Beekman!
We hebben hem toen nog een laatsten groet gebracht.

Een uut later
Eddie wilde W.B. 's lijk nog vaarwel zeggen; ook hij was diep
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treurig, en ik geloof, dat hij zijn gevoelens in een gedicht wilde uiten en hem daarom
voor de laatste maal van aangezicht tot aangezicht zien: naakt op de straatstenen voor
de Totenkammer.
Drost en ik rieden het hem af, we wisten dat W.B.'s gelaatstrekken heel verwrongen
waren.
Toen Eddie echter bleef aandringen, en we er toch heengingen, waren de Russen
van het Crematorium juist bezig de lijken op den wagen te stapelen. We konden hem
niet meer tusschen de anderen vinden.

16 Maart
De Pool van de Totenkammer heeft een doodenmasker van W.B. gemaakt. Ik had
er bij Con op aangedrongen dat hij, omdat hij den Pool beter kent, met hem er over
zou onderhandelen. Dr van D., Suire en ik hebben voor de sigaretten gezorgd, zoodat
de Pool tijdig gips kon organiseeren - en zelfs ook tevreden was.
Ik vermoed, dat zijn familie en het partijbestuur van de S.D.A.P. later graag W.B.'s
doodenmasker zal willen bezitten. Zelf wil ik later ook een afgietsel vragen.

's Avonds
Ik heb bij bijna alle dokters geïnformeerd naar het sterftecijfer bij vlektyphus. Beneden
de 35 jaar is het 40 procent, boven de 45 - in onze omstandigheden - 80%.
Bovendien komen dan meestal nog complicaties bij: trombose - oorontsteking verlamming.
Niet erg bemoedigend.
Drost vertelde me echter, dat op zijn zaal iemand van over de 50, die vlektyphus
had, na een paar weken weer totaal genezen was. Een Nederlander. Ik geloof dat hij
uit Amsterdam komt, Smit heet en notaris is.
Als ik zelf nu een sombere bui heb en over de 80% pieker, dwing ik me aan dien
notaris te denken; en wanneer vrienden pessimistisch zijn, verwijs ik hen nu steeds
naar dien Amsterdammer:
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‘Op 3 lag echter een notaris, die...... enz. enz.’
Dat helpt altijd...
Bij mezelf ook.....
Leve de notaris!

17 Maart
Tijdens het luchtalarm heb ik overdacht, dat we niet alleen de associatie
Goethe-Schiller bestudeeren moeten, doch ook die tusschen Herder en Jean Paul.
Hun verbond was immer oneindig veel meer dan een vriendschap van zuiver
persoonlijken aard.
Dit is een zoo goed als onbekend hoofdstuk uit de klassieke Duitsche literatuur;
een, waaraan de literatuur-geschiedenis nog niet voldoende aandacht heeft besteed,
en dat nog geschreven moet worden.

's Avonds
Chris Lebeau is in het Revier opgenomen.
Hij ligt op 3 bij Drost en Arthur; er zal dus wel goed voor hem gezorgd worden.
Gelukkig geen vlektyphus.

Zondag 18 Maart
Weer vroeg dienst gehad bij den ingang van het Revier. Van vier tot negen.
Het was erg koud, maar ik hou van dezen dienst. Het is hier dan zoo rustig en stil.
Om 4.30 kwam - zooals steeds - de blockoudste van 14 het Frührapport halen.
Daarna was ik weer alleen tot zes uur.
Een enkele verpleger ging naar de vroegmis in blok 26.
Toen bracht de blokschrijver van 30 de lijst van ‘zijn’ dooden van den afgeloopen
nacht: 13.
Daarna de blokschrijver van 29: 6 dooden.
Daarna die van blok 21: 5 dooden.
Daarna die van blok 23: 6 dooden.
Het sneeuwde den heelen morgen zonder ophouden.
Wit en zacht, alsof het overal vrede was.
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19 Maart
Lebeau gezien. Hij is erg zwak, maar blij dat hij hier in het Revier ligt. Hij vroeg me
zijn teekengereedschap te gaan halen, uit barak 22. Hij wil het stubenpersoneel
teekenen en hoopt op die manier brijkost te krijgen, en misschien zelfs wel zonder
dieet, wat voor Chris bijzonder belangrijk is, omdat hij als vegetariër nog steeds
weigert de soep te eten en beweert, dat er wel vleesch in is; (wij hebben het er nog
nooit in kunnen ontdekken.) Heb hem weer gezegd de soep tóch te nemen, omdat er
ten minste nog eenig voedsel in zit, en hij anders nog zwakker wordt - maar hij blijft
principieel op dat punt.

20 Maart
Vanmorgen lag in het straatje voor de Totenkammer een lijk - met kleeren aan.
Het was met een vrachtauto gebracht, waarschijnlijk van een buiten-commando.
Een buitenlandsche arbeider of iemand van den Volkssturm, dat kon ik niet
onderscheiden. Hij had een groote gapende wonde aan zijn hoofd, waar veel
zwart-rood geronnen bloed aan kleefde.
Het lijk had veel bekijks, alsof een lijk in deze omgeving iets heel ongewoons
was, alsof er geen dertig naakte lijken omheen lagen. ----Ik moest op bevel van den capo als ‘Ordnungsdienst’ fungeeren. Eerst kwam de
chefarts, daarna enkele hooge SS - een soort ‘Mord-Kommission’ - die ook foto's
maakten; vervolgens nog de Rapportführer, en ten slotte Ruppert. Ook vele verplegers
waren onder de nieuwsgierigen.
Naar de andere dertig lijken keek niemand. De SS verwaardigde ze met geen blik,
hoewel daar veel meer aan te zien was.
Ze waren allen immers uitgemergeld en brood-mager. Van sommigen was de buik
gezwollen en de huid al zwart; anderen zaten onder de zweren, weer anderen
vertoonde aan hun beenen en op hun rug flegmonen en open gaten, zoo groot als
theeschoteltjes. Twee misten een been, één een arm.
De SS vermoedt, dat de doode man vermoord is; ze heeft daarom foto's genomen
en uitvoerige notities gemaakt.
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Zijn de andere dertig soms niet vermoord?
Zijn die dan een natuurlijken dood gestorven?

21 Maart
Nu ik dag-in dag-uit met de doodenlijst van blok tot blok ga - vaak zelfs twee of
driemaal - weet ik met stellige zekerheid dat ---- honger de voornaamste oorzaak
van het groote sterven is.
In blok 2, waar de meeste Duitschers liggen: bijna geen dooden.
Ze zijn al heel lang in het kamp, hebben ‘goede’ commandos en dus ook meer te
eten.
In blok 14: geen dooden. Daar ligt het keukenpersoneel.
In blok 18: bijna geen dooden. Het blok van de Tsjechen, wier paketten tot nu toe
nog aankomen.
In blok 26 - het geestelijken blok -: bijna geen dooden.
Ze hebben heel lang en heel veel paketten ontvangen; een groot aantal van hen
ontvangt ze nog.
Overal elders: dooden - dooden - dooden.
De lijken liggen niet alleen in het straatje voor de Totenkammer, doch thans ook
voor de quarantaine-barakken, naakt in de sneeuw - vaak zelfs er onder.
Ze liggen ook in de Waschlokalen en in de W.C.

's Avonds
Onder de dooden in het Bad, waar de nieuwe patiënten - koorts of geen koorts, typhus
of geen typhus - eerst moeten baden voor ze in een Revierbarak opgenomen worden,
waren vanochtend drie met een been-prothese.
Ik heb ze van de lijken afgehaald en naar den apotheker gebracht, want hij vraagt
daar altijd naar, omdat er geen nieuwe protheses meer te krijgen zijn.
In ‘ruil’ gaf hij me twee oude kisten!
Ik heb ze triomphantelijk naar onze Stube gebracht, waar we ze nu opstoken.
Een goede avond dus met een kachel, die minstens een uur zal blijven branden.
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22 Maart
De zesde van mijn collega's (d.w.z. van onze zeven man ‘Ordnungsdienst, Revier’)
is vanmorgen in barak 11 aan vlektyphus gestorven. De kleine Pool met zijn eene
arm heeft buik-typhus - en schijnt het ook niet te halen.
Verleden week de dikke Pool, en de Duitscher uit Dalmatië, die 's avonds in onze
Stube altijd zoo weemoedig mandoline speelde.
Wanneer zal het mijn beurt zijn?

's Avonds laat
Bij Frits H. geweest, die me weer over mijn sombere stemming heen geholpen heeft.
Toen ik hem vertelde, dat mijn zesde collega vanochtend gestorven was, en daarbij
schijnbaar een heel terneergeslagen indruk maakte, was het eenige wat hij antwoordde:
‘Dan is er daar verder niets aan te doen: nu ben jij dus aan de beurt.’
Ik werd toen zoo nijdig, dat ik dadelijk heelemaal over mijn depressie heen was.

23 Maart
D. vindt Chris' toestand zorgwekkend en constateerde, dat hij er nog longontsteking
bij gekregen heeft. Ben bij hem geweest, doch hij sliep al. Schijnbaar heel rustig.

's Avonds
Er is vanmiddag een Franschman binnengebracht, die wel spoedig sterven zal. Hij
is niet bij kennis en heeft een flegmoon op zijn rug, even boven zijn zitvlak, zoo
groot als mijn handpalm. Toen Suire hem verzorgde, zag ik dat het wondvleesch
geel en grijs en op sommige plaatsen licht-groen was; een doordringende lucht van
verrotting hing om het bed.
Een vriend uit zijn blok, die hem een uur later kwam opzoeken, vertelde dat de
zieke Henri Bernard was: een schrijver die al enkele romans gepubliceerd heeft onder
den naam Francois Vernet.
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Of dit zijn echte naam is en Bernard een pseudoniem of andersom weet ik niet, en
ik heb er ook niet naar gevraagd.
Hij ligt op zijn buik, eet en drinkt niet en steunt telkens van de pijn. Suire gaf hem
er iets tegen, doch heeft geen hoop en zegt, dat hij reeds algeheele sepsis heeft - al
vele dagen. - Ik stond lang voor zijn bed, maar kan ook niets voor hem doen.

24 Maart
Twee vrienden van Bernard gesproken. Ze vertelden, dat B. nog maar zevenentwintig
is, en behalve een paar tooneelstukken ook twee romans gepubliceerd heeft: ‘Ce bon
Temps’, dat bij de N.R.F. verschenen is en een tweede door bemiddeling van Leon
Pierre Quint onder de titel ‘Vous ne mourrez nullement.’
B. zelf heeft dit boek nog niet gezien - hij zat al, toen het gedrukt en uitgegeven
werd - maar een vriend, die pas in Dachau gekomen is, had een exemplaar bij zich.
Dat werd hem hier weliswaar afgenomen, maar ze hebben het met behulp van Duitsche
vrienden terug weten te krijgen en nu op de Lagerboekbinderij (tegen betaling van
veel sigaretten) laten binden: in een blauw-wit-rood omslag.
Alles in het geheim, want ze wilden B. er mee verrassen.
Toen ze vandaag met hun geschenk voor zijn bed stonden - in de hoop, dat het
hem nieuwe moed zou geven - zag en herkende hij hen niet meer, lag hij op zijn buik
te rochelen..... al in de coma.

25 Maart
Nu ik me - reeds dagenlang - door het in gedachten nagaan van Herder's werken
tracht af te leiden en staande te houden, heb ik voor me zelf plotseling ontdekt, welke
plaats de uitgave der Latijnsche gedichten van den Jezuïet Baldus in H's ideën-wereld
inneemt. Ik heb dit bundeltje een paar jaren geleden in een antiquariaat ontdekt, maar
toen niet goed begrepen hoe Herder er toe kwam deze voorrede te schrijven. Nu weet
ik echter, dat de ontmoeting met Baldus voor Herder dezelfde beteekenis heeft, als
de ‘Kloosterbroeder’ voor Wackenroder:
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de reactie op het katholieke Zuid-Duitschland - op het Katholicisme.

26 Maart
Bernard is gestorven.
Vanmorgen om vijf uur.
Suire is dezen nacht nog twee keer opgestaan om hem wat tegen de pijn te
geven.......
Ik zal dit gestage roepen: ‘Stubendienst’ - ‘Stubendienst’, - met een Fransch accent
en den klemtoon op de laatste lettergreep - steeds opnieuw, klagend en wanhopig,
nooit vergeten........
Nicolai, de Stubendienst zat naast hem, zonder dat B. hem herkende. Ook hij kon
hem niet meer helpen.

's Avonds
Suire en ik zijn het lijk van Bernard gevolgd tot de Totenkammer.
Wat konden we anders nog voor hem doen?

27 Maart
Toen ik vanmorgen, nadat ik met de doodenlijst langs de barakken gegaan was, onze
Stube weer binnenkwam, riep me iemand vanuit een bovenbed.
Een nieuwe, een Hongaar van een jaar of vijftig.
‘Bitte, ein biszchen Suppe, Herr Dokter!’ Ik ging naar hem toe.
Hij smeekte nogmaals om soep en voegde er, nog voor ik hem kon antwoorden,
aan toe: ‘Sie können später alles von mir haben, bei mir in Budapest, wohnen und
essen und trinken; Sie dürfen auch mit meinen Töchtern schlafen - 17 und 19 Jahre,
schöne Mädchen.......’52) en hij maakte, recht op zittend, met zijn bevende magere
hand een gebaar, alsof hij een jonge borst nateekende.....
Ik wilde hem juist antwoorden, en niet zeer vriendelijk natuurlijk, toen Bilek van
de Schreibstube me kwam roepen om een nieuwe doodenlijst van blok 30 te gaan
halen.
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's Avonds
Toen ik een uur geleden weer in de Stube kwam, riep de Hongaar me opnieuw: ‘Herr
Dokter, Herr Dokter, wollen Sie meine Töchter nicht?’53)
Ik heb hem soep gehaald, en hem - nog al ruw - aan het verstand gebracht, dat hij
zich niet zoo moet laten gaan, niet zoo vernederen.......
De man is stellig slap, heel slap, - maar schuldig zijn in de eerste plaats de anderen,
degene die hem zoover gebracht hebben.

Even voor het slapen
Ik begin langzamerhand te gelooven, dat de Hongaar heelemaal geen dochters bezit,
maar loog, omdat de honger er hem toe heeft gedreven, om ten koste van alles mijn
aandacht te trekken.

28 Maart
Block 21 is een hel. Een hel in de hel.
Toen ik vanmorgen Stube 1 van dit typhusblok binnenkwam om mijn doodenlijst
te laten teekenen, was de blokschrijver ziek. Vlektyphus.
Ik ken hem - een jonge vriendelijke Pool. Nu lag hij in zijn hoek te rillen van de
koorts.
‘De hulpschrijver?’
‘Ook vlektyphus. In het bed boven den blokschrijver.’
‘De blokoudste?’
‘In het Revier met typhus.’
‘De Stubenoudste?’
‘In zijn hoek met vlektyphus.’
‘De Stubenschrijver?’
‘Typhus!’
Om de tafel zaten een paar Russen te slapen, de meeste andere Häftlinge lagen op
hun stroozakken en bewogen zich nauwelijks.
Ze hadden òf hooge koorts, òf waren heel slap en mat.
Ook in het waschlokal van de Stube lagen sommige. Ze hadden diarrhee en waren
daarom met hun stinkende matrassen hier neergelegd.
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Naast hen - in een hoek - lagen zes lijken, opgestapeld alsof het turven waren.

29 Maart
Bij mijn dagelijksche overpeinzingen een ontdekking gedaan, die ik later uit wil
werken: vele belangrijke figuren der Duitsche cultuurgeschiedenis vertoonen in hun
jeugd vaak een weemoedig zoeken naar de mystieke ‘blaue Blume’, dat dan na enkele
jaren eindigt in een - professoraat voor Oostersche talen. Niet alleen Friedrich Schlegel
die, na zijn studie der Duitsche mystici - vooral van Böhme en Eckhardt - zich in
Parijs in de Oostersche talen specialiseerde en daar een der eerste Duitsche
grondleggers der Sanskrit-studie werd.
Joseph Görres schreef, nadat hij oude Duitsche legenden verzameld had, zijn
‘Mythengeschichte der asiatischen Welt.’ Schelling publiceerde op lateren leeftijd
zijn ‘Gottheiten von Samotrake,’ en prof. Creuzer zijn ‘Symboliek.’ En toen de
revolutionnair Georg Forster stierf, vond men naast z'n bed een vertaling der Sakuntale
van zijn hand.
Besloot Wilhelm von Humboldt zijn leven niet met een vertaling der Mahabharata?
En legden Schopenhauer, Bachofen en Klages niet dezelfden weg af?
Ik geloof dat hieruit - uit deze feiten - later conclusies te trekken zijn, die bij kunnen
dragen tot een diepere karakteristiek der Duitsche cultuur. Nu ben ik hier niet toe in
staat en reeds verheugd, dat ik deze korte notities neerschrijven kan.

's Avonds laat
Duikt ‘Asia’ ook niet op in Hölderlin's hymnen uit die jaren?

30 Maart
In het bed, waarin Bernard een paar dagen geleden stierf, ligt sinds gisteren een oude
Spanjaard met grijs haar. Niemand kent hem, niemand weet iets naders van hem.
Ali, de Poolsche chirurg heeft gisteren zijn rechterbeen geamputeerd.
Den heelen nacht hoorde ik hem kermen en roepen: Madré -
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madré - madré, en moest daarbij weer aan een nacht in Madrid denken, toen de
Duitschers de stad bombardeerden, en de gewonden in het ziekenhuis, vlak naast
mijn hotel, ook zoo om hun moeder riepen: Madré - madré -

31 Maart
Had vanmiddag 38,6.
Krijg ik nu toch vlektyphus?
Ik heb geen luizen bij me gevonden, en me vandaag weer driemaal gepoederd.

's Avonds
Bij Drost geweest. Het kan vlektyphus zijn, meent hij, maar kon nog niets met
zekerheid zeggen.
Als - als ik het heb, kom ik op blok 3 te liggen, bij Arthur, en Drost zal me dan
dadelijk reconvalescenten-serum geven.
Ik wil - wanneer het zoover is - rustig en bewust de koorts afwachten, en steeds
de gedachten aan doodgaan weren.
Ik wil de overwinning meemaken, verder leven - en verder vechten.

Eindnoten:
48) ‘Herder is niet een der grootste sterren geweest, doch een bundel sterren. Hij heeft geen werk
nagelaten, zodat zijn genie waardig is, maar hij zelf was een meesterwerk Gods!’
49) ‘Ach Goethe, als ik naar Tyrol kon gaan en nog op tijd komen - om er den heldendood te
sterven!’
50) ‘Terwijl ik je laatsten brief bij den andere leg, constateer ik opnieuw dat daarmee een interessante
epoche is afgesloten (1807-1810). Door een bekoorlijken dolhof van wijsgeerige, musicalische
en historische opvattingen, hebt ge me naar den tempel van Mars geleid, en overal handhaaft
zich uw gezonde energie.’
51) ‘Ge hebt wel gelijk te zeggen, dat waar de bodem met heldenbloed gedrenkt is, het uit elke
bloem weer opnieuw spruit.’
52) ‘U kunt later bij mij thuis in Budapest alles van me hebben, bij me logeeren en eten en drinken.
U moogt ook met m'n dochters slapen - 17 en 19 jaar zijn ze. - Mooie meisjes.- -’
53) ‘Dokter, dokter, wilt U m'n dochters niet?’

[April 1945]
1 April
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Had vanavond 38,3.
Vlektyphus?.... of een slechte Aprilmop van het Noodlot?
In ieder geval ben ik er nu veel rustiger onder dan gisteren en schieten me - wanneer
ik denk, dat ik er misschien toch aan moet gelooven - Tucholsky's woorden te binnen:
‘Ik zou mezelf erg missen!’
Literatuur in het aangezicht van den Dood?
Waarom eigenlijk niet?

2 April
Chris Lebeau is vannacht gestorven.
Elken dag opnieuw sterven vrienden, en de epidemie heeft haar hoogtepunt nog
niet eens bereikt - zei de Russische dokter gisteren.
Vanochtend waren er weer 160 dooden.....
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Ik had Chris de laatste dagen niet gezien, en verwijt me nu, dat ik hem niet heb
opgezocht, maar ik lag zelf met koorts.... Vandaag weer op. (nog 38).
Een gewone angina en dus gelukkig maar een loos alarm!
‘Leben - du hast mich wieder!’

's Avonds
Ben, nadat ik met de lijst rond was geweest, naar de Totenkammer gegaan om Chris
nog een keer te zien. Het was niet gemakkelijk hem tusschen de ongeveer 60 anderen,
die - na de sectie - half op de steenen, half in de goot van de blokstraat lagen, te
ontdekken. Terwijl ik bezig was naar hem te zoeken, werden telkens nog andere
lijken gebracht - meestal uit de vlektyphusbarakken, dat zag ik aan de dragers.
Ook R., een katholieke student in de oude talen, dien ik in Vught had gekend, en
die vandaag aan longontsteking en volledige uitputting gestorven is. Hij was mager
als een lat, had een groote flegmoon, en zijn beenen waren dun als kinderarmpjes.
Goed dat zijn moeder hem niet zoo kon zien.
Chris lag heelemaal achteraan; zijn gezicht had een vergeestelijke uitdrukking,
die me bijzonder opviel en aan den Voltaire-kop van Houdon deed denken, hoewel
hij daar, toen hij leefde, toch niet op leek.
Ik zal de Pool van de Totenkammer vragen, een doodenmasker van Chris te nemen.
Over zijn borst kroop een luis, die ik er met m'n vinger afwipte.

3 April
Gisteravond voor ik in slaap viel nog lang aan Ch. L. gedacht. Zijn teekeningen van
duinlandschappen, die hij nu wel vijfentwintig jaar geleden bij d'Audretsch
exposeerde, hadden toen mijn groote liefde. Later heb ik nooit meer veel werk van
hem gezien, maar vrienden vertelden me telkens, wat hij deed en nu en dan zag ik
reproducties. Hij was zoo veelzijdig en toch nooit dilettantisch, een artist tot in de
toppen van zijn vingers.
Wat heb ik hem - toen we de eerste veertien dagen in Dachau
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samen in het quarantaineblok lagen, en elken dag met van Hall en van Zweden
urenlang debatteerden, - vaak op Nederland hooren schelden, doch wat was hij in
zijn eigenwijze stoere koppigheid een echte Nederlander! Veel meer dan hij zelf ooit
vermoedde. Zelfs nog in zijn anarchisme.
Hij had heel andere politieke opvattingen dan ik, maar hij streed met ons, en wij
allen konden nog een voorbeeld nemen aan zijn jeugdig elan, terwijl hij toch al bijna
zeventig was.
Niemand is in deze dagen van honger meer solidair geweest, dan Chris!
We hielden daarom nog meer van hem, en bewonderden zijn echte en zachte liefde
voor wie zijn vrienden waren.
Ook omdat hij zichzelf tot zijn dood trouw is gebleven en nimmer water in zijn
wijn heeft gedaan, is mijn eerbied groot.

4 April
Het spijt me erg, dat ik het meeste van wat Chris me verteld heeft, toen we samen
in de quarantaine lagen, niet heb opgeteekend.
Het was practisch bijna onmogelijk, maar ik had het toch op de een of ander manier
moeten doen, om het later te kunnen uitwerken; vooral wat hij me van zijn jeugd en
van zijn vader vertelde, die een der eerste revolutionnaire Nederlandsche arbeiders
schijnt te zijn geweest, lang voor er politieke organisaties bestonden.
Chris was een uitmuntend verteller, en vaak zoo wijs - ondanks zijn anarchisme.
Nooit heeft de jeugd van een arbeiderskind, met alle ellende om een dronken vader
die vaak opgebracht werd wegens verzet tegen de politie, de gestage zorgen van een
arbeidersvrouw, de strijd tegen bazen, huisjesmelkers, politie-inspecteurs en
deurwaarders, nooit hebben me deze ‘gewone’ dingen zoo diep ontroerd, als toen
Chris ze op zijn plastische en onopgesmukte manier schilderde.
Zijn bericht was misschien een belangrijke bijdrage geworden, tot de geschiedenis
van het ontstaan der arbeidersbeweging in Nederland.
Ik had er al met Gerrit en Gijs over gesproken, maar beide zijn
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nu ook al gestorven. Eerst Gerrit van den Bosch, toen Gijs van Munster, daarna
Wiardi Beckman en nu Chris.
Hoevelen zullen nog volgen?
Houdt dit groote sterven dan nooit op?

's Avonds
Miesen ontmoet!
Hij is nu hulpschrijver in 21 (Revier)
We spraken lang en waren heel blij elkaar terug te zien. Hadden het o.a. over een
studievriend van hem, die moet promoveeren, wiens dissertatie reeds klaar is - over
de dichteres Günderode - doch nog een paar stellingen noodig heeft. Hij en ik maakten
een afspraak, om er ieder zes te bedenken, elken dag een.
Goddank - weer een literaire taak om me aan vast te houden.
Ben erg verheugd over mijn ontmoeting met M. en hoop straks - in bed - mijn
eerste stelling te formuleeren.

5 April 's morgens
Eerste stelling: Aan de Leidsche periode van prof. Creuzer, den vriend van Katharine
von Günderode, en een der meest interessante Romantici, is tot nu toe te weinig
aandacht besteed. (Hij was jarenlang hoogleeraar in Leiden, en ik herinner me zijn
naam herhaaldelijk in de briefwisseling van Bakhuizen van den Brink en anderen te
hebben gelezen).

's Avonds
136 dooden Weer minder brood -- en viermaal luchtalarm.
We krijgen geen kranten meer uit München en de ‘parolen’ dat de Amerikanen
steeds dichter bij komen, nemen toe. Ik vermoed, dat in een maand alles beslist is.
We zijn dan vrij of...

6 April 's morgens vroeg
Tweede stelling: Schlegel's ‘Lucinde’ is geenszins, zooals steeds ten onrechte wordt
aangenomen, een der belangrijkste manifesten der Duitsche Romantiek, doch slechts
een zuiver privé-
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document van Friedrich Schlegel, en heeft uitsluitend waarde als commentaar op de
kennis van zijn persoonlijkheid.

's Avonds
Met een Pool gesproken, die sinds een paar dagen bij ons op Stube 1 ligt. Hij is niet
ziek, doch opgenomen, omdat hij hier voor den chefarts moet werken. Vertelde me
van zijn opdracht: hij is architect en moet voor de SS-artsen uitvoerige plannen
ontwerpen voor groote villa's en landhuizen, die deze heeren terstond na den oorlog
willen laten bouwen.
De Oberscharführer vroeg een teekening voor een speelkamer voor zijn zoontje,
en voor een zwembasin in den tuin van zijn huis. De chefarts zelf schijnt er vooral
prijs op te stellen, dat de plannen voor zijn wijnkelder tot in de kleinste details worden
uitgewerkt. Er moet - heeft hij den Pool gezegd - een afdeeling zijn voor Bourgogne
en een voor Rijnwijn, en bovendien eenige rekken speciaal voor flesschen Boxbeutel.
Hebben deze heeren nu - April 1945 - nog niet begrepen, dat ze hun toekomst al
lang achter den rug hebben?
Waar en wanneer denken ze die Villa's te laten bouwen? Ben ik nu stapelgek
geworden... of zij?

7 April 's morgens
Derde stelling: Novali's ‘Heinrich von Ofterdingen’ had voor den tijd, waarin het
verscheen (omstreeks 1800) ongeveer dezelfde beteekenis, als Friedrich Nietzsche's
‘Zarathustra’ voor haar tijd (omstreeks 1900)

Na het appèl
Als de dooden, de dag waarop ze sterven, nog in het ‘rapport’ staan, wordt toch brood
voor hen gehaald; d.w.z. wanneer ze na acht uur 's avonds doodgaan - nadat de
blokschrijver de lijst heeft opgemaakt. Hoe meer dooden - des te meer brood voor
wie nog niet dood zijn, en er is dus over op blok 3, 7 en 11 waar de
vlektyphus-patienten liggen.
Nooit is de wreede realiteit van het woord: ‘De een zijn dood is de ander zijn
brood’ - zoo tot me doorgedrongen, als hier.
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Dit alles is afgrijselijk, maar we hebben dit brood zoo..... broodnoodig.

8 April 's morgens
Vierde stelling: Aan het uitgebreide oeuvre van Franz von Baader, een der
opmerkelijkste figuren der Duitsche Romantiek, werd tot heden te weinig aandacht
besteed. Vooral zijn geschrift ‘Über das dermalige Missverhältnis der Vermögenslosen
oder Proletarier zu der Vermögen besitzenden Klasse der Societät’, verdient nadere
beschouwing.

Na het appèl
De Pool vertelde me, dat hij met het ontwerp voor den wijnkelder morgen gereed
moet zijn. Daarna komt een boudoir in rose, voor de vrouw van den apotheker aan
de beurt.
Trachten al deze menschen zich zelf te bedriegen? Zien ze de nadernde catastrophe
niet, of.... willen ze haar niet zien?
Zij weten toch beter dan ik, dat Straatsburg al gevallen is, en dat de Russen reeds
diep in Duitschland staan.

9 April
Vijfde stelling: Hans Henny Jahns epos ‘Perudja,’ waarvoor enkele leden der Poolsche
Penclub hem in 1930 den Nobelprijs wilden doen toekomen, is een ten onrechte
onbekend werk van groote literaire beteekenis.

's Avonds
De ‘Kleine’ uit Kärnten, mijn collega van den Ordnungsdienst is vanmorgen terug
gekomen uit de typhusbarak. Hij is nog wel erg slap, maar rookt al weer, en..... gaf
me tien sigaretten.
‘Omdat je me het leven gered hebt’ - voegde hij er aan toe.
‘Ik?’
‘Ja, jij. Toen ik merkte dat ik vlektyphus had, was ik zoo bang!
Ik kan het je bijna niet zeggen hoe bang ik was, om dood te gaan!
En als je bang bent, dan ga je hier dood, dat weten we allemaal.
Jij hebt toen gezegd - herinner je je het nog? - een paar
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minuten voor ze me naar blok 11 brachten: “niet bang zijn Kleiner, je krijgt immers
toch maar een halve portie vlektyphus, want je bent zelf maar.... eine halbe Portion!”
Ik heb daar al dien tijd aan moeten denken, me er aan vastgeklampt,... en meen, dat
ik het daarom gehaald heb!’

10 April
Zesde stelling: Het proza van Kurt Tucholsky is niet zoo oorspronkelijk als vaak
aangenomen wordt, doch sterk beïnvloed door Lichtenberg, Raimund, Grillparzer,
Heine, Theodor Fontane, Peter Altenberg en door den Franschman George Courteline.

Na het appèl
Een merkwaardig gesprek gehad met Friedrich Leopold van Pruisen. In het
Ohrenstation, waar ik hem nu dagelijks ontmoet, in de kamer van R., de Fransche
dokter.
‘Ze zijn nu bijna in Küstrin.’ begon hij.
‘Daarvandaan is het niet ver meer naar Potsdam,’ zei ik en vroeg, of hij niet bang
was voor zijn paleis.
‘Erg bang zelfs, maar anders dan U denkt......’
‘Ik begrijp U niet.’
‘De Russen hebben tijdens hun revolutie de paleizen van den Tsaar ook niet
vernield,’ zei hij.
‘Dan behoeft U nu toch ook niet bevreesd te zijn...’
‘Toch wel! Ik ben namelijk bang, dat ‘unsere Herren selbst’ - hij gaf aan deze
woorden een sarcastischen klemtoon - ‘mijn paleis in de lucht zullen laten vliegen nog voor de Russen komen - om dan later te zeggen: das haben die asiatischen Horden
getan.’
Toen hij weg was heb ik zoo gelachen, dat Heini, die juist voorbijkwam, me vroeg
wat er gaande was.
Een Hohenzollernprins, die meer vertrouwen heeft in het Roode Leger...... dan in
zijn eigen landslieden.
Onze Brederode heeft gelijk: het kan verkeeren.....

11 April
Miesen was verheugd met de stellingen en liet me de zijne
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lezen, waarvan vele betrekking hebben op de geschiedenis der stad Keulen - zijn
vaderstad - en op cultureele figuren uit de Rijnstreek. We spraken af nog meer
stellingen te bedenken, dit keer voor een vriend van mij, een Nederlander.
Dus weer iets om m'n gedachten intensief mee bezig te houden.
En niet steeds opnieuw aan al deze geruchten te moeten denken, die na een paar
uren toch steeds ‘Sch... haus-parolen’ blijken te zijn.

12 April
Voel me moedeloos en zenuwachtig.
Vannacht weer 148 dooden; en toen ik om 12.30 naar de Desinfectie moest, lagen
achter de barakken alweer minstens twintig lijken.

Na het appèl
Sprak lang met Auer, die heel rustig is, en als geloovig Katholiek op den dood
voorbereid.
Ik vroeg hem naar allerlei historische bijzonderheden over Beieren, om dit gedeelte
van Duitschland niet alleen te zien als een net van concentratie- en jodenkampen en
SS-kazernes. Ook hier - vertelde Auer - zijn cultuur-centra geweest, en Landshut,
waar nu een onzer buiten-commandos is, bezat eeuwengeleden zelfs een Universiteit;
en Ravensburg (een ander buiten-commando) was een vermaarde handelsstad,
waarover een vriend van hem - Alois Schulz, een historicus uit Bonn - een groot
werk geschreven heeft.
Ineens herinnerde ik me, dat in een van de weinige belangrijke Duitsche romans
der laatste jaren, in ‘Der junge Herr Alexius’ van Otto Rombach, zich de voornaamste
gebeurtenissen in Ravensburg afspeelden.
Auer kende dit boek niet, hij zat al toen het verscheen, maar ik heb hem er het een
en ander over verteld.

13 April 's morgens vroeg
Me gisteravond gedwongen om over de met M. afgesproken stellingen te denken.
Met moeite hierin geslaagd. De eerste luidt:
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Balthazar Bekker's werk ‘De betooverde wereld’ is ondanks de dissertatie van Dr.
Knuttel nog niet voldoende als een cultureele daad van Europeesche beteekenis
erkend.

Na het appèl
De capo van de bibliotheek, die zich hier vanmorgen door Heini liet verbinden,
vertelde dat een van de Poolsche vrouwen uit het kampbordeel naar......... Dante's
‘Hel’ had gevraagd.
‘Vooral een uitgave met veel platen’ zei ze.
Ze was van meening, dat dit boek een nauwkeurige beschrijving van de Hel gaf,
en omdat ze vreesde dat ze daar later zou belanden, wilde ze graag van te voren
weten, wat haar te wachten stond....

14 April
Tweede stelling:
De Duitsche Romanticus Achim von Arnim is in Nederland te weinig bekend,
terwijl talrijke zijner werken Vlaamsche en Nederlandsche motieven behandelen, en
een zijner beste novellen Vondel's rijmelende bentgenoot Jan Vos tot hoofdpersoon
heeft.
De stellingen zijn werkelijk een probaat middel om 's avonds in bed met zichzelf
te rade te gaan, en niet te moeten luisteren naar de meest onwaarschijnlijke berichten
die iedereen - natuurlijk uit een ‘absoluut betrouwbare’ bron weet, terwijl andere,
eveneens ontleend aan een ‘absoluut betrouwbare’ bron - juist het tegendeel
verkondigen.

Na het appèl
Derde stelling: Er is thematisch een groote overeenkomst tusschen sommige gedichten
van Theodor Fontane, Potgieter en.... Werumeus Buning.

15 April 's morgens
Nog een stelling: In de Universiteitsbibliotheek te Münster (Westfalen) bevindt zich
de correspondentie van den Neder-
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landschen wijsgeer Hemsterhuis met zijn ‘Diotima,’ gravin Gallitzin. Publicatie van
deze uit ongeveer duizend documenten bestaande briefwisseling, werd tot nu toe
door de Duitsche instanties geweigerd. Het ligt op den weg der Nederlandsche
regeering, een publicatie van deze voor onze cultuur belangrijke correspondentie,
mogelijk te maken.

Na het appèl
Toen ik vanmorgen voor de Schreibstube stond te wachten tot de doodenlijst klaar
was - 220 vandaag - klampte me een man aan van een jaar of zestig: mager, heel
zenuwachtig en volkomen uitgeput. Hij stond te trillen op zijn beenen en praatte zoo
verward, dat ik eerst niet goed wist wat hij wilde. Naderhand begreep ik, dat hij
patiënt was geweest, en nu weer terug moest naar zijn blok.
Hij vreesde, dat hij daar sterven zal.....
Waarschijnlijk zal dat ook wel zoo zijn, want hij moet terug naar zijn ‘oude’ blok
- blok 25 - waar vlektyphus is.
Of ik hem helpen kon om in het Revier te blijven? Dat kan ik helaas niet. Daarna
begon hij zijn leven te vertellen, en toen bleek dat hij - hoewel hij al dertig jaren geen
praktijk meer had uitgeoefend - medicus was.
Ik zal probeeren met de capo te spreken; dokters zijn immers altijd noodig,
misschien kan hij hier dan komen . . . misschien.
Ik zal dat doen - natuurlijk. Maar eerst moest hij naar zijn blok terug, daar is niets
aan te veranderen. Later, misschien morgen al, zou hij dan - als de Revier-capo hem
accepteer - er weer uitgehaald en hier dokter worden. Ik vroeg dus zijn naam, om
die aan de Schreibstube te geven.
‘Friedrich Reck Malleczewen.’
‘Toch niet de schrijver Reck-Malleczewen?’ vroeg ik dadelijk.
Hij zag, dat ik me plotseling nog meer voor hem interesseerde.
‘Jawohl, der bin ich; kennen Sie meine Bücher?’
Een paar er van, vertelde ik hem, o.a. een historischen roman over Jan Beuckelsz,
een technisch zelfs voortreffelijk geschreven roman, zeer spannend doch zonder
diepte; verder een studie
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over Charlotte Corday, ook ‘Frau Übersee’ en, natuurlijk:
‘Bomben auf Monte-Carlo.’
Ik heb waarschijnlijk nog meer van hem gelezen, doch alleen deze boeken schoten
me te binnen, toen hij er naar vroeg; ook dat ze destijds geweldige oplagen hadden,
en, als ik me niet vergis bij Mosse en bij Scherll verschenen.
Ik herinner me echter ook, maar dat zei ik hem niet, dat zijn studie over Charlotte
Corday heel erg contra-revolutionnair was en destijds de reactie in de kaart speelde.
Hij sprak nu in een stuk door: over zijn bezittingen in Beieren, waar hij een groot
landgoed bezat - niet eens zoo ver van Dachau - over zijn loopbaan als
cavalerie-officier en zijn groote vriendschap voor het Beiersche Koningshuis.
Daarvoor - omdat hij voor hen koerierdiensten verrichtte - zat hij nu hier. Hij was
heel beklagenswaardig, zooals hij naast me stond - bevend van honger en op van
zenuwen, in zijn veel te korte grijze linnen broek en groen Italiaansche militair-jasje,
waaraan een mouw ontbrak,..... een arme, oude man, die niets uit de gebeurtenissen
der laatste jaren geleerd had, maar daarom niet minder meelij-wekkend.
Toen geroepen werd: ‘Abgänge heraus,’ en hij met de anderen naar zijn blok
moest, heb ik hem nogmaals beloofd met de capo te spreken.

Een uur later
Bij de Revier-capo geweest. Hij heeft den naam genoteerd en zal hem morgen laten
halen.
Nu ik nog eens nadenk over m'n ontmoeting van vanochtend, begin ik te twijfelen.
De man heet stellig Reck-Malleczewen, maar is hij werkelijk identisch met den
schrijver? Heeft hij misschien terstond ‘ja’ gezegd, toen ik hem dat vroeg, omdat hij
daarin een reddenden stroohalm zag, waar hij zich aan vast klampte?
Ik vergeef hem graag, wanneer hij me bedrogen heeft.
Als hij nu maar werkelijk medicus is.

16 April
Gisteravond - nog om acht uur - is een jonge Franschman uit Stube 2 weggehaald:
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‘Zur Vernehmung!’
Hoewel Dr. van D. zeide, dat hij niet ‘vernehmungsfähig’ was, maar het bevel
kwam van de politieke afdeeling en er was zelfs bij gezegd, dat zijn toestand volkomen
onbelangrijk was, dat de man onmiddellijk moest meekomen, eventueel op een
draagbaar.
Niemand weet, wat hij ‘misdreven’ kan hebben. Hij was al vijf maanden in het
kamp en nog geen enkele maal verhoord, vertelden z'n vrienden.
Ik zag hem eigenlijk voor het eerst, omdat de laatste weken telkens anderen in
deze bedden liggen, en vaak reeds na een paar dagen sterven.....
Hij had sepsis en wist nauwelijks wat er met hem gebeurde, toen ze hem op de
draagbaar tilden. De verplegers mochten niet verder mee komen, dan tot den ingang
van het SS kamp, waar twee SS den Häftling op zijn draagbaar in ontvangst namen.
Vanmorgen kwam de Lagerläufer met het bevel, dat de baar en de dekens afgehaald
moesten worden.... bij het crematorium.

17 April
Toen ik vanochtend de doodenlijst een van mijn Belgische vrienden liet lezen, wees
hij me op een naam: van Baelen, Kamiel... Abgang durch Tod.
‘Die dus ook,’ zei hij, ‘en hij was nog maar een week hier. Hij kwam uit Hersbrük.
Al doodziek. Een schrijver en een beste kerel, die meer aan anderen dacht dan aan
zichzelf. Hij sprak vaak over zijn werk, en had nog zooveel plannen.’
Een jonge Vlaamsche schrijver!
En misschien had ik hem op de een of ander manier kunnen helpen; aan
medicamenten of wat brood.
Ik voel me ellendig, alsof ik mijn plicht niet gedaan heb - alsof ik iets verzuimd
heb.

's Avonds laat
Vanmiddag naar de Totenkammer geweest om het lijk van Kamiel van Baelen te
gaan zien - en te groeten.
De Pool keek voor me na in de lijst van vandaag en bracht
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me bij hem. Heel mager, met open oogen, bijzonder groot en donker scheen mij. Op
zijn hoofd lag een bloederige sliert van een papieren verband, afkomstig van het lijk
naast hem, waarvan het achterhoofd één gapende wonde was.
Ik voel me diep treurig, omdat ik van Baelen niet gekend heb. Vlaamsche vriend
- wat kan ik nog voor U doen?
Ik geloof, alleen er voor zorgen, dat Uw werk*) niet vergeten wordt - en me daarvoor
in te spannen (als ik tenminste hier levend uitkom). En blijven vechten tegen de
machten, waar ook gij tegen vocht, - tot ge hier belandde, in dit zoo godverlaten en
afgrijselijke doodenstraatje, op de naakte steenen, tusschen tientallen andere onbekende lijken....

18 April
Hoe dichter we bij het einde komen, des te duidelijker voel ik, dat een goede dosis
‘Stendhalisme’ zeer van noode is.
Stendhal zou (als hij in Dachau was) met uiterste inspanning van al zijn krachten
geprobeerd hebben, om te midden dezer onverdragelijke ophooping van menschen,
waaraan vaak geen ontkomen mogelijk lijkt - slechts aan zijn verheven idealen te
denken, naar geen ‘parool’ geluisterd hebben, en ook niet naar de meening der meeste
anderen.
Hij had zich stellig niet laten gaan, daar ben ik van overtuigd, maar zich te midden
der vlektyphus-patienten zeker even zorgvuldig en vaak geschoren, als hij aan de
Berezina deed, en hij zou een stuk zeep meer op prijs gesteld hebben dan een extra
bord soep.
Verreweg het grootste gedeelte zijner lotgenooten had hij stellig gewantrouwd,
en alleen met enkele uitverkorenen zijn omgegaan.
Zijn groot hart zou hij angstvallig achter ironie verborgen houden en slechts nu
en dan een halfsarcastische - half humo-

*) Na mijn terugkomst bleek, dat het werk van Kamiel van Baelen twee romans, beide na mijn
arrestatie gepubliceerd werden: ‘De oude synfonie van ons hart’ in 1943 en ‘Een mensch op
den weg’ in 1944.
Beide boeken verschenen bij de Kinkhooren te Brugge, waar ook zijn nagelaten werk
‘Gebroken melodie’, dat helaas onvoltooid bleef, het licht zag; met een uitvoerige inleiding
van Em. Janssen (S.J.).
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ristische opmerking hebben gemaakt. En hij had iedereen zalig laten worden naar
zijn begeeren, maar zou zijn eigen rechten zeer energiek en op een bijna
machiavellistische wijze verdedigd hebben. Ik zal probeeren mijn gedrag in deze
critische dagen aan zijn klassiek voorbeeld te scholen.

's Avonds
Drost vandaag onverwacht op transport gegaan.
Hij moest bij de poort wachten tot een SS man hem kwam halen en ik kon, zonder
op te vallen, nog een half uur bij hem blijven.
Plotseling had ik het gevoel, of hij opnieuw gearresteerd werd. Natuurlijk weet
ik, dat hij alleen maar op transport naar Allach gaat - slechts een paar kilometers hier
vandaan, maar weer kwam die onzekerheid, die ik ook ieder keer had, toen ze mij
ergens anders heen brachten.....
De appèl-plaats was leeg en verlaten en herinnerde aan een rustig dorpsplein op
een tijd, waarop alle boeren naar het veld zijn. Ze leek - nu een van ons onverwacht
weg moest - zoo vertrouwd - bijna of we hier thuis hoorden en liever niet weg wilden.
Niemand van ons weet immers, wat er met hem gebeurt, wanneer hij de poort van
een gevangenis of een kamp binnengaat, niemand, wat hem te wachten staat, wanneer
we er onder SS-geleide uitgaan.....
Ik voelde me heel bezorgd, en alleen, toen ik terugliep naar het Revier. De beste
vriend op transport!
Ik zal blij zijn, als ik zeker weet, dat hij in Allach is.

19 April
Auer had het uitvoerig over een beroemden Zuid-Duitschen theoloog, Ignatz von
Dollinger, maar ik kon me bijna niet concentreeren, hoeveel moeite ik ook deed. En
telkens luchtalarm .. Ik noteer alleen even, dat ik zijn ‘Briefe an eine Freundin’ lezen
wil, die in 1912 bij Pustet und Koschel verschenen. In Kempten - niet ver hier
vandaan, waar ook een buitencommando is: de winterstallen van circus Krone. De
gevangenen gaan daar graag werken, want er schijnt nu en dan voor hen wat van het
voedsel voor de wilde dieren over te schieten.
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20 April
Vanochtend werd weer een zieke door de politieke afdeeling weggehaald. Dit keer
een jonge Rus uit Stube 4 van barak 3. ‘Zur Vernehmung!’ - maar van deze verhooren
is nog niemand levend teruggekomen.
De man van de politieke afdeeling stond bij de Schreibstube te wachten, tot ze
den Häftling zouden brengen; toen het hem te lang duurde, kreeg ik opdracht, om te
gaan zien, waar hij bleef... We mogen immers niet op ons laten wachten, wanneer
de SS van plan is..... ons op te hangen.
Toen ik de Stube binnenkwam, herkende ik den Rus terstond: een jongen van
nauwelijks 20, die daar reeds vier maanden lag, met zijn rechterbeen in gips en
bovendien een gezwel onder zijn oksel. Ik herinnerde me ook een gesprek met hem,
een paar weken geleden. N. had cello gespeeld voor de zieken en wilde zijn instrument
juist inpakken, toen de jongen hem vroeg, toch wat van Tschaikowski te willen
spelen.
Nolthenius deed het. De Rus bedankte uitbundig, en we spraken nog een heele
poos met hem, waarbij bleek, dat hij niet alleen van de Russische maar ook van de
moderne Fransche muziek heel goed op de hoogte was. Daarbij kwam hij - als zoovele
Russen hier - uit een tuchtschool, die ook hij hartstochtelijk verdedigde tegen elke
aantijging.
Hij lag al op de draagbaar, toen hij den verpleger vroeg, zijn karige bezittingen:
een in de Messerschmidt-werkplaats zelf vervaardigd zakmes, een riem en wat brood
- aan twee zijner landslieden te willen geven, een paar bedden verderop. Hij wist dus
precies, wat er met hem ging gebeuren.
Toen ze hem de zaal uitdroegen, maakte hij met zijn hand een veelzeggend gebaar
om zijn hals; daarna, al bij de deur, draaide hij zich nog eenmaal om naar de andere
zieken en riep: ‘Es lebe die Sovjet-Union!’
Ik stond bij den uitgang en gaf hem een hand. Er speelde een bijna tevreden
glimlach om zijn lippen en zijn oogen blonken van trotsch, nu hij een laatste maal
hardop en voor iedereen verstaanbaar verklaard had, dat voor hem in zijn leven waarvan hij wist dat het binnen een uur ten einde spoedde
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- zijn vaderland meer had beteekend dan iets anders ter wereld.

's Avonds
Er zijn nog drie andere Russen weggehaald en ook een Pool. 6 maal luchtalarm sinds
de Mittagsruhe.
Steeds nieuwe ‘parolen.’

21 April
Ik zou graag weten hoeveel SS er nog in Dachau zijn. Een paar honderd? Een paar
duizend?
Niemand van ons weet het precies - alleen, dat elken nacht honderden vertrekken.
In ieder geval zullen er wel nog genoeg over zijn.... om ons af te maken.
In het Revier komt bijna geen SS meer om te controleeren. Ze hebben nu heel
andere zorgen. Ik behoef wat ik schrijf ook niet meer te verstoppen. Wassili heeft
gisteren een gedeelte van mijn dagboeken reeds in een sloop genaaid, zoodat ik ze
gemakkelijker mee kan nemen - als we geëvacueerd worden.

Na het appèl
Ik heb nu een paar uren tijd om voor me zelf na te gaan, waar we aan toe zijn.
Evacuëeren of niet evacuëeren - that is the question!
Waarschijnlijk hangt ons leven daar van af....
Welke ander mogelijkheden zijn er?
Overgave van het kamp aan het Roode Kruis?
We hadden het er den heelen morgen over - en ik zeg ook, dat ik het geloof; wil
me dat ook zelf wijsmaken, want de Noren en Denen hier zijn door het Zweedsche
Roode Kruis afgehaald, maar....
Nee, nee, nee - dat zal de SS nooit toestaan! Zelf crepeeren en ons vrijlaten? Dat
zou tegen de natuur van het Fascisme indruischen. En vooral: Himmler schijnt in
Beieren te zijn! Van hem is alleen het allerergste te verwachten. En dat is....
Onze eenige kans op redding zijn de Amerikanen.
Kwamen ze nu maar - het is waarachtig tijd.
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's Avonds laat
Er schijnt nog geen besluit genomen. Onze Joegoslavische vriend op de
Lager-Schreibstube wist, een uur geleden tenminste, nog niets.
Een kans hebben we nog: de SS schijnt het onder elkaar niet eens te zijn over ons
lot. Ruppert en zijn aanhang zijn stellig voor afmaken, of evacuatie (wat op hetzelfde
neer komt) maar Weiss schijnt zich daartegen te verzetten. Ik vrees echter, dat Ruppert
voor niets terug zal deinzen, en dat meent Fritz ook, en die kent hem...... uit Warschau.
Waarom zijn de Amerikanen er eigenlijk nog niet? Ik heb vaak het gevoel, dat ze
Dachau niet belangrijk vinden. Natuurlijk is het dat eigenlijk ook niet, maar als ik
zoo ga denken, verlies ik alle hoop, dat we het er toch nog levend af zullen brengen.

22 April
Hoewel de onrust steeds toeneemt en alles door elkaar loopt - sommigen zich zelf
gerust trachten te stellen door optimistische parolen te verkondigen, en anderen door
aan hun wanhoop uiting te geven met steeds opnieuw te beweren, dat we toch allemaal
afgemaakt zullen worden - heeft Suire vanmiddag toch het een en ander over Péguy
verteld, zooals we al heel lang hadden afgesproken. Over het arbeiders-milieu in
Orléans, waaruit hij voortkwam; zijn ontmoeting met Lucien Herrer en daarna met
Jean Jaurès; en vooral over Péguys reactie op de staking in Carmaux.
Hij las ons enkele stukken voor uit ‘Jeanne d'Arc’ en stond verder heel lang stil
bij Péguy's houding in de affaire Dreyfus en bij zijn opvattingen over Vrijheid vrijheid van ras en van geloof.
Veel van wat S. mededeelde was me onbekend, onder anderen de ware oorzaken
van Peguy's breuk met Sorel.
We spraken af, dat Suire zijn causerie morgen zou vervolgen - als er tenminste
niets tusschenkomt.

's Avonds laat
De ‘parolen’ zijn weer ontelbaar. Neurenberg zou al genomen zijn,... en Berlijn door
de Russen!
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Het eenige wat wij zeker weten is, dat we 9 maal luchtalarm hadden. De Joegoslaaf
van de Schreibstube beweerde, dat Ruppert naar Berlijn heeft getelegrafeerd; maar
als Berlijn werkelijk ingenomen is.....

23 April 's ochtends 9 uur
Suire kwam me al om acht uur vertellen, dat Ulm door de Fransche troepen van
generaal Leclerc bezet is. Ook Augsburg zou gevallen zijn. Het schijnt geen ‘parool’.
Zijn bron is altijd goed. De Amerikanen kunnen dus heel gauw hier zijn. Misschien
in drie dagen - misschien in twee - misschien vanavond reeds.
Onmogelijk deze gedachte te realiseeren.....

10 uur
Voor de eerste maal zijn de commando's in het kamp niet aan het werk gegaan.
De SS-apotheker is niet gekomen, zeker - ook al vertrokken.
Een paar SS hebben de medicamenten, die er nog waren, ingepakt en opgeladen
en zijn er mee weggereden.
En de duizenden zieken?
De SS die er nog is, doet walgelijk vriendelijk.
Ze groeten ons zelfs en verwonderen zich - dat wij ons daarover verwonderen!
‘Warum sagt man nicht guten Morgen?’ vroeg de Oberscharführer me, ‘ich sage
doch auch guten Morgen!’
Ik heb maar gedaan, of ik hem niet verstond. Als we hem een week geleden ‘goeien
morgen’ hadden gezegd, zou hij ons een schop hebben gegeven en nog een ‘Meldung’
ook, met als gevolg: vijf en twintig voor onze achterste.....

Een uur later
Er gebeurt vandaag zoo veel dat ik het telkens, wanneer ik even tijd heb, op moet
gaan schrijven. Het is noodig dit alles vast te leggen, voor later, en ik voel me weer
reporter - ondanks alles. Later zullen deze aanteekeningen misschien waarde hebben,
en ik ben nu in de bevoorrechte positie om dit alles te kunnen
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noteeren. Ik voel het zelfs als een plicht dit zoo lang mogelijk vol te houden. Hoelang?
De Joegoslaaf van de Schreibstube komt zoo juist met het nieuws, dat tot evacuatie
besloten is! Dat allen naar Innsbruck gaan, maar dat het Revier met de zieken en het
personeel achterblijft!
Wat gaat er dan met ons gebeuren?
Een bom.... en afgeloopen?

's Middags om 2 uur
Om twaalf uur moesten alle Joden - ongeveer 2200 man op de appèlplaats aantreden.
‘Mit Gepäck.’
Dat beteekent inderdaad evacuatie - en ze beginnen dus met de Joden!
Ik heb nog gepoogd hen zoo goed mogelijk gerust te stellen: dat de Amerikanen
elk oogenblik kunnen komen, en dat ‘ze’ ook geen wagons meer hebben om hen te
evacueeren, enz. Sommigen geloofden me, wilden me gelooven om zich zelf moed
in te spreken.
H. van het laboratorium was er zeker van, dat ze afgemaakt zouden worden - hij
wist alleen nog niet hoe. Ik beweerde daartegen, dat ze het er wel levend af zouden
brengen.
‘Dat hebben vier en een half millioen Joden voor mij ook gedacht’ zei hij zakelijk,
en ik wist niet wat ik daarop moest antwoorden, want hij had natuurlijk gelijk.
‘Jullie gaan naar Innsbruck,’ zei ik toen maar - om toch nog iets te zeggen.
‘Misschien wel,’ antwoordde hij, ‘maar dan via den Hemel!’

's Avonds 9 uur
De Joden staan nog steeds op de appèlplaats. Ze worden nu door SS bewaakt, zoodat
ik met meer naar hen toe kon gaan. Ze zullen dus vanacht wel vertrekken, want
Ruppert en Bach waren bezig de Lagerpolizei te controleeren.
Ondanks herhaaldelijk luchtalarm in de brieven van Cosima Wagner en H.S.
Chamberlain gebladerd, om aan iets anders te denken. Sinds jaren heb ik niets gelezen,
dat me zoo anti-pathiek was. Vooral Cosima Wagner, steeds gewichtig doend
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in haar rol van weduwe van Richard Wagner en dochter van Frans Liszt. Afgrijselijk
ook de schijnheilige deftigheid van deze brieven, geschreven in een stijl die aan een
ouderwetsch, veel te nauw corset met lange baleinen doet denken. Nergens een
zweem van echt gevoel, van eenvoud of eerlijkheid. Steeds zet ze zich in postuur,
stelt ze zich aan en tracht ze waarachtig nog te doen, of ze als vrouw - Chamberlain
nog kan bekooren (Cosima als Ninon de Lenclos - brrr!) Dit is haar natuurlijk niet
gelukt, wat me toch nog heimelijk plezier doet, en Chamberlain is ten slotte met een
van haar dochters getrouwd.
A.S. Chamberlain is me trouwens even antipathiek (de naam alleen al) en bij
nadere beschouwing ten slotte een tweederangs-figuur, juist geschikt om als pionier
van het nationaal-socialisme te fungeeren - als geestelijke pa van Alfred Rosenberg.
En dan die quasi gecompliceerde, aanmatigende allures: hij is wel antisemiet en ook
een tegenstander van den oorlog met de boeren, doch tevens een bewonderaar der
Hohenzollern! Wist hij niets beters te bewonderen?
Hij kende de Duitsche literatuur beter dan één Engelschman, doch heeft haar door
zijn opzettelijke foutieve interpretatie meer onrecht toegevoegd, dan één buitenlander
voor hem. Zijn zoetelijke slijmerige epistels en al zijn zoogenaamd
boven-de-dingen-staande beschouwingen bieden voor latere generaties misschien
het materiaal voor een interessante psychologische karakteristiek - maar ik kan hem
niet genieten - hij kan me gestolen worden met zijn ‘Grundlagen des neunzehnten
Jahrhunderts,’ zijn boeken over Wagner en Goethe.....
Het is reeds later dan anders, maar overal is nog licht op.
Niemand slaapt en aller gedachten draaien om de vraag: Wat zal de dag van morgen
ons brengen?
Zal er misschien vannacht nog iets gebeuren?
Niet aan denken - liever in bed Chamberlain verder afmaken.

24 April 9 uur 's morgens
Er is dezen morgen voor de eerste maal geen appèl gehouden. De Joden hebben den
heelen nacht op de appèlplaats gestaan
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- vanaf gister middag twaalf uur dus - en ze zijn pas een uur geleden vertrokken. De
meesten waren zoo uitgeput, dat ze omvielen en de Russen van de Totenkammer
hebben al meer dan zestig lijken weggedragen.
400 Joodsche vrouwen die gisteravond - nog heel laat - uit Käufering zijn gekomen,
werden weer verder gestuurd. De meeste waren uit Hongarije en Letland afkomstig.
We hebben hen eten gebracht, zeep en sigaretten.
Ze waren erg moedig en geen enkele van hen liet zich gaan, hoewel ze er van
overtuigd waren, dat ze het er niet levend af zouden brengen.
Het gelukte ons een paar van hen, die bijzonder zwak waren, in het Revier bij de
andere vrouwen te stoppen.

10 uur
A. komt me zoo juist vertellen, dat de Joden op het rangeerterrein bij het SS kamp
in wagons zijn gestopt.
Hebben ze toch nog wagons?
Voor ons ook?
Voor 35.000 man? Dat weiger ik te gelooven.
Dus ons hier..... erledigen?
De heele ochtend reeds duikvliegers boven het SS kamp. Waarom verhinderen
die de evacuatie van de Joden niet? Dat moet toch mogelijk zijn?

11 uur
De Joegoslaaf van de Lagerschreibstube wist alleen, dat Ruppert gisteren een lang
telegram aan Himmler heeft gestuurd, maar dat er tot nu toe nog geen antwoord is.
Hoe zal het luiden? Daar zal wel alles van afhangen.....

12 uur
Ik ga nog rond met de doodenlijsten, maar ze kloppen niet meer.
150 dooden - alleen al in het Revier.
Van vele lijken die naar de Totenkammer gebracht worden, weten we niet eens
waar ze vandaan komen.
In de straatjes tusschen de quarantaineblokken liggen weer tientallen lijken, die
nog niet eens weggehaald zijn.
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Sinds S. vlektyphus heeft probeer ik de namen van de gestorven Nederlanders bij te
houden, maar ook dat wordt steeds moeilijker, want vandaag stond in mijn lijst: ‘50
Unbekannte - Abgang durch Tod.’

1 uur
De SS plundert de levensmiddel-magazijnen van het kamp, komt Nicolai vertellen.
Zou er morgen nog iets te eten zijn?

Een uur later
Ben met Piet naar het kleerenmagazijn gegaan; daar van Post-Uiterweert burgerkleeren
gekregen, die niet gemerkt zijn. We willen ze aantrekken als ze ons toch nog
ecavueeren.
Piet heeft bovendien een kaart van Beieren.
Afgesproken, brieven en de leeskaart van de kampbibliotheek mee te nemen, als
legimitatie-papieren voor onderweg.
Voorloopig is het echter nog niet zoo ver.
Maar morgen?

's Middags 5 uur
Suire heeft zijn cursus over het werk van Peguy tòch vervolgd. Sprak over P. 's
socialisme, (dat hij als een soort evangelisch socialisme karakteriseerde), over zijn
opvattingen van de armoede - (‘Jean Coste’) - verder over ‘l'Argent.’
Er schijnt op het oogenblik in Frankrijk weer groote belangstelling voor zijn werk
te zijn. S. sprak zelfs van een Péguy-Renaissance.
Dat is natuurlijk geen toeval, maar een gevolg van de sociale omwenteling die
zich in Frankrijk al begint af te teekenen. Studie van Péguy kan misschien helpen
om den afstand tusschen Katholieken en Communisten minder diep en minder breed
te maken, een brug te bouwen tusschen het Vatikaan en het Kremlin. En dat zal vooral in Frankrijk - misschien heel gauw een cardinaal probleem worden.

's Avonds 9 uur
Een uur geleden moesten plotseling alle Duitschers aantreden.
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De Rapportführer heeft een soort toespraak gehouden, waarin hij zeide, dat de
Häftlinge kalm moesten blijven.
Het beste bewijs, dat de SS... nerveus begint te worden.
Hij heeft 70 man uitgezocht, een soort Polizei... ‘om de orde te bewaren’ zei hij,
en hen - als bewijs van vertrouwen - beloofd, dat ze hun haar mochten laten staan.
Hun haar laten staan? Voor dat gegroeid is, leven zij - of wij niet meer.

25 April 's Morgens 8 uur
Vannacht zoogoed als niet geslapen. Het station en de stad Dachau zijn zwaar
gebombardeerd, München ook weer.
Bijna geen afweer.
De Pool van den nachtdienst beweert, dat er vannacht, om vijf uur, 1200 wagons
waren aangekomen, voor onze evacuatie.
Wanneer? Tijdens het bombardement?
Heb hem geantwoord, dat ‘ze’ blij zouden zijn, wanneer ze.... 12 wagons bij elkaar
krijgen!

10 uur
Het gerucht gaat, dat generaal Delestrin gefusilleerd werd. De Franschen zijn totaal
de kluts kwijt en beweren dat ze er niets van gelooven (‘dat durft de SS immers niet’)
en dat de terechtstelling gefingeerd werd - om ons te imponeeren.... Ik deel hun
optimisme niet.

's Middags 12 uur
Duikvliegers boven het SS kamp.
Er schijnt steeds meer SS te vertrekken.
Geen nieuws van de Lagerschreibstube.

's Middags 2 uur
In Suire's exemplaar van Péguy's poësie gebladerd.
Zijn verzen maken nu veel meer indruk op me, dan jaren geleden, toen Vic ze me
voor de eerste maal liet lezen.
Die gestage herhalingen, vooral in ‘Eve’, die ik destijds niet waardeerde, zou ik
thans niet willen missen; ze schijnen me zelfs,
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daar ze telkens een versterking en verinnerlijking beteekenen, aan deze gedichten
een nog diepere waarde te verleenen.
Ik geloof, dat men naar deze poësie - naar dezen dichter toe moet groeien, zooals
ook b.v. naar Goethe.
Bij mij zijn er jaren voor noodig geweest.

3 uur
De geruchten over het fusilleeren van generaal Delestrin worden hardnekkiger. Zij
hebben hem gisteren uit barak 24, waar hij lag, weggehaald om hem schijnbaar naar
de elite-bunker te brengen. Daar hij niet wenschte beter behandeld te worden dan
wij, had hij eerst geweigerd, maar moest toch mee. De Unterscharführer had er bij
gezegd, dat hij het nu veel beter zou hebben, meer eten en meer vrijheid ook.....
Toch vrees ik het ergste.

9 uur
Vandaag slechts een achtste brood, maar we zijn te opgewonden om onzen honger
te voelen. We praten er zelfs niet meer over... alleen over evacuatie, en of we nog
kanonschoten hooren uit de richting Augsburg.
H. kwam vertellen, dat hij een aantal SS heeft zien vertrekken: met
Wehrmachtkenteekens!

's Nachts 11 uur
Niemand denkt aan slapen, hoewel er geen luchtalarm is.
Het is zelfs benauwend stil, en de spanning wordt van uur tot uur grooter, haast
ondraaglijk.
Vanavond bladerde ik - aan Rheinhardt denkend - in zijn bloemlezing uit Rilke,
en las enkele verzen die met potlood aangestreept waren, en die me bijzonder troffen
- alsof een goede vriend ze tot me sprak.
‘Ich kann nicht glauben, dass der kleine Tod
dem wir doch täglich übern Scheitel schauen,
Uns eine Sorge bleibt und eine Not.
Ich kann nicht glauben, dass er ernsthaft droht
Ich lebe noch, ich habe Zeit zu bauen:
Mein Blut ist länger als die Rose rot’.
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26 April 's morgens 8 uur
Het was dus geen parool: generaal Delestrin is gefusileerd! Zijn kaart in de cartotheek
is door een andere vervangen: Abgang durch Tod.
Ik weet niet precies welke rol D. in Frankrijk gespeeld heeft, alleen wat hij er zelf
nu en dan van vertelde, maar ik geloof, dat we daar later nog veel over zullen lezen.
Ik zal hem dan altijd voor me zien, zooals hij me iederen morgen begroette, met zijn
eenigszins ouderwetsche chevalereske wellevendheid, die hier opviel, maar die me
steeds opnieuw imponeerde, omdat ze bij hem zoo echt was, met het gebaar waarmee
hij de totaal versleten lager-handschoen uitdeed, vóór hij me een hand gaf... Weer
duikvliegers boven het SS-kamp.

Een uur later
Pat, de Amerikaansche verpleger van 9, fluisterde me zoo even toe, dat een van de
Aufseherinnen belangrijke papieren van de schrijftafel van den commandant heeft
weggenomen en gecopieerd. Hij heeft de afschriften zelf gezien. Een order van de
SS-leiding,*) waarin Himmler persoonlijk beveelt, dat ze het kamp onder alle
omstandigheden moeten evacueeren, of - indien dat niet meer gaat - ons allemaal
afmaken.
Dit schijnt het antwoord op de aanvraag van Weiss, die het kamp wilde overgeven
en hiervoor, via Pohl, toestemming had gevraagd.
Pat heeft ook de copie van een ander dokument gezien, met 837 namen van
Häftlingen, die terstond terechtgesteld moeten worden, wanneer er ‘oproer dreigt’:
alle Spanjestrijders, de meeste communisten, alle vertrouwenslieden van het Roode
Kruis, de drie Amerikanen en vele anderen.
Ik ben er ook bij - daarom kwam hij het me zeggen....

10 uur
Met de doodenlijst rondgeweest, maar de blokschrijvers weten niet meer, wie de vele
lijken op hun blokken zijn en waar ze vandaan komen. Er zijn de laatste dagen zooveel
nieuwe

*) Zie: Bijlage I pag. 255.
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transporten binnengekomen: buitencommando's, maar ook uit Buchenwald en
Flossenburg. En die onderweg niet gestorven zijn, sterven nu hier......

10.30 uur
Adi is buiten de poort geweest - in het SS kamp. De gesloten goederenwagens met
de Joden erin, staan nog steeds op het rangeer-terrein.
Er zijn dus waarschijnlijk geen lokomotieven.....
De Russen van het desinfectie-commando hebben, met gasmaskers op, vanochtend
reeds meer dan 700 lijken tusschen de halfdooden en stervenden uit moeten halen.

11 uur
Luizenpoeder van de Desinfectie gehaald. Ik heb de laatste dagen vergeten me te
poederen, maar overal zijn nog meer luizen dan de vorige week.
Nu geen vlektyphus krijgen!
Wanneer ik hier moet sterven, dan bij bewustzijn, zeker wetend waarvoor, en me
verdedigend tot het laatste.....

11.30 uur
Kobsiba, van de Schreibstube, kwam me juist mededeelen, dat tien minuten geleden
officieel bevolen is, het heele kamp terstond te ontruimen!
We moeten over een half uur op de appèlplaats aantreden. Mit Gepäck. 32000
man? Dat is toch practisch onmogelijk....
Zullen we vanavond nog hier zijn?
‘Wenn nur das Denken nicht so schwer wäre’ - placht Goethe te zeggen.
We komen er nu zelfs geen stap verder mee.
Alleen daden kunnen nog helpen.
In ieder geval: saboteeren tot het laatst.

's Middags 3 uur
Geen enkele Häftling is - ondanks het bevel - om twaalf uur op de appèlplaats
verschenen.
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Onze raad: ‘niet gaan - in de barakken blijven - nummers verwisselen,’ wordt dus
opgevolgd.

's Avonds
Er zijn gisteren behalve generaal Delestrin nog 15 andere N.N. Häftlinge gefusileerd,
(of opgehangen, dat weten we niet) en vandaag zijn er weer 5 uit het Revier gehaald.
v.L. is ook N.N. en bang, dat ze hem nog komen halen. Met hem naar Fritz gegaan,
om diens raad te vragen.
‘Abgeschlossenes Verfahren?’ vroeg hij.
‘Nee, abgetrennt!’
‘Dan moet hij misschien vandaag nog sterven.’
v.L. en ik keken elkaar aan. Was Fritz nu ook al zoo geworden? Dacht hij over
leven en dood ook reeds als een Poolsche capo? Hij bemerkte onze verwondering,
lachte heel even, en herhaalde toen weer: ‘Dan moet hij misschien vandaag nog
sterven.’ ‘Maar we zijn toch juist bij je gekomen om hulp te vragen.’
‘Jullie zijn greenhorns, nog niet lang genoeg in het kamp, anders hadden jullie al
begrepen wat ik bedoel. Enfin, luistert nu eens goed. Ik zal straks informeeren of de
kerels, die de N.N. dossiers bewerken al weg zijn of niet. Zijn ze nog niet weg - dan
moet v.L. sterven!’
‘Maar Fritz....’
‘Stil nu maar. - Kunnen jullie voor een lijk zorgen?’
Opeens had ik hem begrepen en zei:
‘Ja, waarschijnlijk wel. Van blok 17. Daar liggen genoeg in het straatje.’
‘Goed, v.L. zal je een etiketje met zijn nummer en data geven, en dat moet je aan
den teen van dat lijk binden. Dan is hij officieel gestorven, komt in de officieele
doodenlijst van de Schreibstube, en als ze hem dan willen halen, krijgen ze daar
bericht..... dat hij gestorven is.’
‘En wat moet ik daarna doen?’ vroeg v.L.
‘Een plaats vinden om je te verstoppen.’
‘Gerhard, de blokoudste van 26, zal wel een bed voor hem hebben,’ zei ik, ‘op
een derde etage, waar ze hem niet zoo gemakkelijk vinden.’
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‘In orde, maar dan moet je daar blijven liggen tot het gevaar voorbij is, want het zou
een verdomde pech zijn even voor het einde, nog gehaald te worden.’

's Avonds 10 uur
De Amerikanen schijnen in Freising te zijn, komt Adi me vertellen.
Twintig kilometer van Dachau.....

's Nachts 12 uur
Een gedeelte van de Duitschers en Russen is nu tóch vertrokken.
Adi heeft nog met enkele zijner vrienden kunnen spreken, voor ze de poort uit
marcheerden.
Ze schijnen iets van plan te zijn om ons te redden...
Wenn nur das Denken nicht so schwer wäre.

27 April 's morgens 8 uur
In München zou ridder von Epp, Hitler's Gauwleider, de onafhankelijkheid van
Beieren geproclameerd hebben. Beteekent dat de capitulatie van Beieren? Dan zouden
ook wij gered zijn...

9 uur
Alle Russen en Italianen, die nog in het kamp zijn, moeten terstond vertrekken, luidt
een nieuw bevel van Ruppert - maar ze moeten eerst nog hun marsch-rantsoenen
ontvangen, en het keuken-commando zal er wel voor zorgen, dat dit niet zoo vlug
gebeurt.
Het parool is immers: tijd winnen! Tijd winnen!
Tijd is nu werkelijk leven!

10 uur
Ondanks alles geprobeerd met Suire den cursus over Péguy te vervolgen, maar we
moesten het opgeven, want er kwamen steeds weer opnieuw Fransche vrienden S.
raadpleegen, en bovendien kon ik - al deed ik nog zoo mijn best - er mijn gedachten
niet bijhouden, vooral daar Péguy's positie tegenover Bergson's ideeën nogal
gecompliceerd is.
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Ik noteerde me alleen twee werkjes van Péguy, die op deze materie betrekking hebben
‘Notes sur M. Bergson’ en ‘Notes conjointes sur M. Descartes.’
Suire beloofde, me ze spoedig...... uit Frankrijk te zullen sturen.
We zijn allebei immers optimisten.
Nu ook nog.
Hoewel........

's Middags 11 uur
Er is nog maar heel weinig SS meer in het kamp; de meesten schijnen inderdaad
vannacht te zijn vertrokken.
De dichte wagons met de Joden staan nog steeds op het rangeerterrein.

12 uur
Het kanongebulder, dat gisteren verstomd was, is weer hoorbaar, wordt steeds
duidelijker, en komt steeds nader!
Vele Russen en Italianen, die voor de keuken nog op hun rantsoen stonden te
wachten, loopen thans terug naar hun barakken.

's Middags 3.30 uur
Kom zooeven van de appèlplaats. Er is nog een nieuw transport aangekomen.
Geëvacueerden uit andere lagers. Ze liggen bij honderden op den grond, totaal
uitgeput, hongerend en stervend.
Een Duitscher van de Lagerpolizei schreeuwde: ‘Wer noch lebt, soll sich melden!’
Slechts een paar armen gingen de hoogte in. Sommigen die nog leefden, waren te
zwak om te reageeren, lagen moe voor zich uit te staren, niet lettende op wat er om
hen heen gebeurde. Een van hen leunde tegen het lijk van een vriend, had zijn arm
om hem heen geslagen, nog niet beseffende, dat die al dood was.....
Een paar van onze verplegers verzorgden de zieken zoo goed mogelijk; wij brachten
overgebleven pap rond en stopten den half verhongerden klontjes suiker in de mond
- veel meer hebben we zelf immers niet.
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Aan twaalf van hen heb ik gevraagd, waar ze vandaan kwamen; alle twaalf konden
geen antwoord meer geven - ze waren al dood.
De dertiende, een jongen van ongeveer twintig, die ik water gaf, antwoordde: ‘Aus
Buchenwald. Wir waren zweitausend-vierhundert Mann als wir evacieert wurden.’
Hoevelen van hen zijn tot Dachau gekomen?
De Russen van de desinfectie die hier lijken wegdroegen, zeiden me, dat er al meer
dan 800 dooden waren....
Nooit was de wreede appèlplaats schrikwekkender, maar nooit de solidariteit
grooter. Zelfs de Polen stelen voor hen eten uit de keuken.

5 uur
De vertrouwenslieden van de Nederlanders, Franschen en Belgen zijn bij Ruppert
geroepen.
Wat voert hij in zijn schild?
Waren ze maar reeds terug, want hij is - nu meer dan ooit - tot alles in staat.

6 uur
v.L. behoeft niet te ‘sterven’ - de Gestapo-beambten, die de papieren van de N.N.
‘behandelen,’ zijn gisterochtend vertrokken, liet Frits me zoo juist weten.

's Avonds 7 uur
Weer een nieuw bevel: alle Duitschers en Russen moeten vertrekken!
De meesten van hen zijn echter niet naar de appèlplaats gegaan en blijven in de
barakken. Vele Russen nemen weliswaar hun marschrantsoen in ontvangst, maar
verdwijnen dan weer. Niet vertrekken - in géén geval vertrekken!

9 uur
Pim Boellaard gesproken. Het is dus goed afgeloopen....
Ruppert heeft hen alleen medegedeeld, dat voor de ‘Westvölker’ levensmiddelen
uit Genève aangekomen zijn, en hen
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zelfs gelegenheid gegeven met de vertegenwoordigers van het Internationale Roode
Kruis te spreken.
Er is dus weer eten. We hadden in deze spanning bijna vergeten, dat er niets meer
te eten is, dat we verhongerd zouden zijn, als dat uit Genève niet gekomen was...
We zijn opgelucht maar - de dreiging blijft.
Kregen in Scheveningen de ter-dood-veroordeelden, enkele uren voor de
terechtstelling ook geen suiker en boterhammen met kaas?
Zullen ze hun bedriegelijke manoeuvres trouw blijven tot het laatst?
Ons eerst nog wat te eten geven, een stuk chocolade en een paar sigaretten, en
dan..... de mitrailleurs er op?

's Nachts 12 uur
Geen kanonschoten meer.....
Geen vliegers......
Het is onheilspellend stil.
De stilte voor den storm?
Zijn de Amerikanen reeds dicht in de buurt?
Of..... zullen hier straks Duitsche bommen vallen?

28 April 's morgens 8 uur
In het SS-kamp is bijna geen SS meer. Zelfs de staf uit Berlijn, die een paar dagen
geleden arriveerde, is mee vertrokken.
Dat waren de allerergsten - ‘Die Erfinder der Konzentrations-lager’ - noemde Frits
hen, die sommigen van gezicht kende. Wat een opluchting dat ze weg zijn.....
Maar Ruppert en Bach?

's Morgens 10 uur
Wij kunnen en moeten nu handelen.
De nationale commissies rijzen plotseling als paddestoelen uit den grond. Eigenlijk
bestaan ze al lang (ieder van ons wist dat), maar vandaag toonen we het reeds openlijk.
Ons Nederlandsch comitee zetelt voorloopig in het Revier: Block 9, Stube 4, waar
Pim ligt. Ik kom juist van een samen-
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komst. v.L. was er en Rob ook en we spraken af, elkaar elke paar uur te ontmoeten.
Pim zal steeds laten weten, waar hij te vinden is.
We zijn overtuigd, dat deze toestand hoogstens nog 48 uur kan duren. Langer niet.
Dan moet het pleit gewonnen zijn... We besloten:
1) Strenge bewaking van de levensmiddelen en de keukens, want er is nog maar
eten voor 24 uur.
2) Chauvinistische relletjes terstond den kop in te drukken, want anders wordt de
verwarring alleen maar grooter ten profijte van de SS.
3) Elke poging tot het stichten van wanorde terstond te onderdrukken, omdat alleen
strenge discipline ons redden kan.

11.30 uur
Een half uur geleden gaven de sirenes plotseling een signaal, dat we tot nu toe niet
kenden: heel lang en aanhoudend.
Dat beteekent: ‘Panzerspitzen im Angriff’, verklaarden de Duitschers ons. Zijn
de Amerikanen dus reeds zoo dicht in de buurt?
Misschien al in de stad Dachau?

12 uur
De Chefarts is niet verschenen. Er is nu geen enkele SS meer in het Revier.
Weer de sirenes!

1.30 uur
De berichten, dat de meeste SS en ook de staf uit Berlijn het SS-kamp verlaten hebben
- zijn bevestigd.
Maar...... bereidt de overgebleven SS nog iets voor? Zullen ze een paar laatste
vliegtuigen sturen, om hun lugubere vracht boven onze barakken te lossen?

2.30 uur
Weer comiteevergadering.
De mededeelingen van het Internationale Comitee zijn ernstig:
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Wij zijn plm. 32.000 man Er zijn nog levensmiddelen voor 24 uur Er zijn geen medicamenten meer, hoewel tweederde van ons ziek en duizenden
stervende zijn. Nogmaals dus: Discipline! - Discipline!
Besloten wordt, terstond de kamp-politie met betrouwbare elementen te versterken.
Piet zal de geschikte Nederlanders daarvoor aanwijzen.

3.30 uur
Zoojuist wordt medegedeeld, dat de laatste SS bezig is.... onze Roode-Kruis-paketten
te plunderen.
Besluit: niet reageeren - plunderen laten - anders hebben ze een voorwendsel om
te schieten.
In de buurt van de Post-stelle schijnen Spanje-strijders er al voor te zorgen, dat
daar geen botsingen met de SS ontstaan.

4 uur
Een bevel van de Schreibstube - van Ruppert, die dus nog niet weg is: Alle Franschen
moeten naar het Bad om daar gedesinfecteerd te worden. Ze zullen dan met het Roode
Kruis naar Zwitserland vertrekken.
Algemeene opwinding!
Dus toch het Roode Kruis....... en geen evacuatie?
Maar weer moet ik aan Ossietzky denken, aan zijn woord van de
te-voren-gedesinfecteerde martelpaal.
Ook ditmaal misschien: eerst desinfecteeren en dan....

Een uur later
Een tegenbevel van Ruppert: de Franschen, die reeds voor het Bad stonden, moeten
terstond terug in de barakken.

7 uur
Ruppert dreigt met het terechtstellen van de 837 Häftlinge die op zijn lijst staan komt Adi me vertellen.
We weten dat we er beide opstaan. We weten echter tevens, dat de kans om er
levend af te komen, elk uur grooter wordt.
En dat ze vandaag reeds veel grooter is, dan gisteren....
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's Avonds 9 uur
In blok 12 geweest, bij Piet, om de ordewoorden van het comitee door te geven. De
meeste Nederlanders liggen nu in 12; en het viel me op, dat wij - vergeleken bij vele
andere naties, vooral bij de Franschen, Duitschers, Polen en Italianen - het kalmst
zijn; het meest beheerscht; het nuchterst blijven, hoewel we even goed als ieder ander
weten, dat deze uren over ons leven beslissen.
Ik voel me vandaag echt trotsch, dat ik Nederlander ben - een gedachte, die ik
anders niet vaak voel opkomen, en onwillekeurig schoot me het devies van Willem
van Oranje te binnen: ‘Rustig te midden der woelende golven.’ -

's Avonds 11 uur
Adi komt me opgewonden vertellen, dat de sirenes van vanochtend een heel andere
oorzaak hadden, dan we dachten. Ze beteekenden niet: Panzerspitzen im Angriff,
maar een groep SS in de stad Dachau heeft de sirenes laten loeien, om hulp in te
roepen uit het SS-kamp, omdat een paar uit ons kamp gevluchte Duitsche en
Oostenrijksche Häftlinge, samen met een paar man van den Volkssturm, een aanval
geprobeerd hadden op een der laatste SS-bolwerken daar in de buurt. Bij de
Noordbrug.
Drie van de Häftlinge zijn gedood en een paar andere gewond, maar ook vele SS.
De chaos schijnt nu - door deze onverwachte overrompeling - zoo groot te zijn, dat
alle vervoer is stopgezet. Misschien zijn we daardoor gered......
Ik beloofde Adi, later te zullen schrijven, dat de meeste dezer helden Duitschers
waren - goede Duitschers....*)

12.30 uur
Het is doodstil!
Geen vliegers - geen afweer, maar toch kunnen we niet slapen, want deze stilte is
benauwender dan de ergste luchtaanval op München.

*) Zie: Bijlage II, pag. 256
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29 April 6.30 uur 's morgens
De SS heeft een witte vlag uitgestoken!
Bij den ingang van hun kamp.
De opwinding bij ons is onbeschrijfelijk.
Ieder, die er maar eenigszins kans toe ziet, loopt naar de appèlplaats, van waar we
ze kunnen zien.
Met oogen vol hoop en verlangen - maar toch nog vol wantrouwen - staren we
naar deze ietwat gore, niet eens bijzonder witte, kleine vlag, die in den sterken wind
knettert en wappert, zooals een vlag moet wapperen.....
Zijn de Amerikanen dus reeds zoo dicht bij?
Zou de achtergebleven SS het kamp nu tóch overgeven - zonder strijd?
Zonder ons van te voren af te maken?
Ik heb echter zelfs in de witte vlag van de SS geen vertrouwen.
Waarom zijn de wachttorens rondom het kamp dan nog steeds met SS bezet?
Waarom is er gisteren nieuwe munitie heen gebracht?
Waarom zijn hun mitrailleurs dan nog steeds dreigend op onze barakken gericht?
Nee: SS blijft SS - tot ze vernietigd is.....

8 uur 's morgens
Bespreking bij Pim.
Wij zijn van meening, dat het uitsteken van de witte vlag bewijst, dat de beslissing
spoedig zal vallen, dat de Amerikanen vandaag nog zullen komen......
Nog een paar uren......
Dus: discipline - discipline!

9 uur 's morgens
De keukens moeten nog beter beschermd worden, de bewaking dus verdubbeld om
elke ruzie met de laatste SS, op dit moment te voorkomen.
In geen geval aanleiding geven, om toch nog te schieten.
Het geringste relletje zou tot een ramp kunnen worden....
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10 uur
Maatregelen besproken om er voor te zorgen, dat de vele lijken, die zich tusschen
de blokstraatjes ophoopen, weggehaald worden.

11 uur
Twee SS Scharführer zijn - in Häftling-kleeren - blok 22 binnengegaan om zich daar,
met toestemming van den blokoudste te gaan verstoppen. Heb dit bericht van Fritz
direkt doorgegeven aan de commissie.
De SS voelt dus wat hen te wachten staat!
De ratten verlaten het zinkende schip!

1 uur
Bijeenkomst bij Pim.
De keuken functionneert nog. Er is nog eten tot morgenmiddag.
Een paar opstootjes werden onmiddellijk onderdrukt.
Iedereen voelt nu, dat de ontknooping naderende is.
Nog vóór vanavond zal het pleit beslist zijn...
We zijn er zeker van, dat het gewonnen wordt.....

's Avonds 8 uur Om 3 uur begon het!
De benauwende stilte werd verbroken door mitrailleur- en geweervuur, dat vanuit
de wachttorens werd beantwoord. Het schieten kwam steeds dichterbij en werd steeds
heviger.
Ik ben naar de Totenkammer gegaan en met behulp van een ladder op het platte
dak geklommen. Dr. van D. was er al, en ook Steensma klauterde naar boven, ondanks
zijn eene been. DE AMERIKANEN WAREN IN AANTOCHT!
We konden hen in de verte, tusschen de struiken, al onderscheiden.
Langzaam, zonder zich te haasten, en heel voorzichtig naderden ze - hun
mitrailleurs in aanleg - nu en dan op de SS in de wachttorens vurend, die ondanks
hun witte vlaggen en doeken, die nu overal uithingen, op hen schoten.
Nicolai stond aan den anderen kant van de Totenkammer boven
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op een wagen, en wenkte me. Ik ging naar hem toe, en we konden van daaruit duidelijk
de Amerikaansche soldaten door de Plantage zien sluipen - zich links en rechts
dekkend, hun wapens steeds schietvaardig - zooals wij het honderdmaal zagen: op
fotos, in geïllustreerde bladen en in films.
Onze blikken volgden hen, van boom tot boom, van struik tot struik, schrede voor
schrede, zoodat ik pas veel later - toen ik van plaats wilde veranderen - bemerkte,
dat ik op een wagen met........ lijken stond.
Het was 5,28 - op de klok van de Kommandantur - toen de poort openging!
Het schieten had opgehouden, en plotseling holden allen over de appèlplaats naar
de poort. Onderweg trof ik Eddy en we renden samen verder.
De SS-mannen boven in het poort-gebouw werden door de Amerikanen uit de
torens gehaald en neergeknald. We hoorden de schoten en zagen hen vallen; sommigen
rolden de gracht in, anderen in het gras aan den anderen kant van het prikkeldraad.
Een eind verderop werd een groep SS - met hun handen boven het hoofd - weggeleid,
maar alles leek nog heel onwezenlijk... Voorzichtig kwamen de eerste Amerikanen
het kamp binnen - heel lang, dik en omvangrijk - met hun mitrailleusses speurend
naar SS.
‘Hallo boys; here we are!’
Toen was er geen houden meer aan!
In één langaanhoudende kreet ontlaadde zich de opgekropte spanning der laatste
uren, en duizenden drongen naar hen toe, juichend, schreeuwend, huilend....
Nu ik hier in de Stube zit om dit alles te noteeren, verwonder ik me eigenlijk, dat
ik zoo nuchter was - en nog steeds ben.
De groote blijdschap, die er toch zijn moest, is er nog niet - wil nog niet in me
opkomen.
Ik dacht, toen ik de eerste Amerikanen in het kamp zag verschijnen, alleen maar:
‘Zoo, zijn jullie daar! Eindelijk! Het werd verdomme tijd ook......’
Verder niets.
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's Avonds 10 uur
Toen een half uur geleden de portretten van Hitler en Himmler vanuit de vensters
van de Kommandantur naar buiten vlogen en in flarden gescheurd werden, voelde
ik: dit is het oogenblik, waar we jaren naar verlangden, waar we voor geleefd,
gestreden en geleden hebben, waar zoovele van onze beste makkers hun leven voor
gaven.
Het groote moment was dus gekomen!
Ik geloof niet, dat ik toen aan mezelf dacht, maar ik voelde wel, dat dit een
historisch oogenblik was - een mijlpaal!

Twee uur later
Toen ik in het Revier terugkwam, was ook hier alles één en al opwinding, en werd
ik met vragen bestormd.
Vele zieken waren door de schok gestorven, anderen konden en wilden het niet
gelooven, tot B. een ‘levende’ Amerikaan ging halen en hem - om hen te overtuigen
- naar onze Stube bracht.
Toen hij, heel breed en dik, zijn gezicht bruin van de zon en blakend van
gezondheid binnentrad, leek hij iemand uit een andere wereld!
Iedereen wou hem de hand schudden, iedereen hem danken; uit alle bedden werden
magere armen en bevende handen naar hem uitgestoken - van drie verdiepingen en
vier kanten.....
Hij stond midden in de Stube, heel verlegen en onhandig, met moeite zijn ontroering
verbergend en zijn tranen inhoudend. Hij legde zijn mitrailleur op tafel en ging daarna
van bed tot bed, om elke zieke te omhelzen. Hij deed het heel zachtjes en voorzichtig,
alsof hij bang was hun brooze lichamen in zijn sterke armen te verbrijzelen.
De Franschman in het tweede bed van rechts was juist vijf minuten geleden
gestorven, maar de Amerikaan omhelsde hem ook, bemerkte toen dat hij dood was,
en schudde daarna, dit alles nog niet begrijpend, z'n hoofd.
Zoojuist begint het schieten in de buurt van het kamp opnieuw. Niet alleen
mitrailleur-vuur maar ook kanongebulder.
Wat gebeurt er?
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1 uur 's nachts
Pim gesproken, die bij de Amerikanen is geweest, en mij toefluisterde dat de
SS-Division Wiking een poging doet, om én de stad Dachau én het kamp te
heroveren.....
Wanneer hen dat gelukt, blijft niemand van ons in leven, zal hun wraak geen
grenzen kennen, hun wreedheid weer hoogtij vieren.
Nu - terwijl opnieuw de Dood op ons loert - besef ik pas, dat het Leven ons terug
was geschonken, dat we vrij zijn!

2 uur 's nachts
De Amerikanen schijnen rustig te zijn, en er van overtuigd, dat ze de situatie
beheerschen.....
Maar het schieten houdt niet op....

3 uur 's nachts
Ik ben bij de tafel gaan zitten.
Het licht in de Stube brandt.
Mitrailleur-schoten in de buurt van de Plantage.
Weer en weer......
De meesten weten gelukkig niet, wat er buiten het kamp gebeurt. Ze slapen en
droomen... van Vrijheid en naar-huisgaan.
Hooren ze het niet?
Vreezen ze niet, dat de SS toch nog een harer laatste bommenwerpers zal zenden?
Ik wil ook probeeren dit schieten niet te hooren - wil het gewoonweg niet hooren.
Ik wil mijn zenuwen de baas blijven - nu meer dan ooit!
Ben een aspirine uit mijn kastje gaan halen, en kreeg daarbij - was het een toeval? weer Goethe's ‘Egmont’ in handen! Ik zal dus probeeren me nog een keer - hopenlijk
voor de laatste maal hier in Dachau - met alle geweld op Goethe te werpen.
Volgens mij is Klärchen, Egmonts geliefde, de menschelijkste figuur uit het stuk,
zoo vrouwelijk en zoo zuiver!
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Heb voor haar eigenlijk veel meer sympathie dan voor Egmont zelf, die au fond
immers steeds een graaf is gebleven, voor wien de vrijheid waarvoor de Burgerij
vocht, nooit de vrijheid kon zijn, die hij nastreefde, en die de ‘opstandige’ burgers
zelfs toeroept: ‘Was an euch ist, Ruhe zu erhalten, Leute, das tut! Ihr seid übel genug
angeschrieben, reizt den König nicht mehr. Er hat zuletzt doch die Gewalt in den
Händen. Ein ordentlicher Bürger der sich ehrlich und fleissig nährt, hat überall so
viel Freiheit als er braucht. Glaubt nicht, durch Aufruhr befestige man Privelegien!
Bleibt zu Hause!’54)
Een dergelijken raad hebben we de laatste jaren zoo vaak gehoord...
Zoo vele ‘Egmonts’ hebben zoo gesproken tegen degenen, die voor de Vrijheid
vochten.....
Het schieten wordt - god-zij-dank - minder.
Het schijnt ook van verder weg te komen.
Ik wil trachten, toch maar door te gaan met lezen, maar het is me nog nooit zoo
moeilijk gevallen als nu.
Goethe heeft het ware karakter van den historischen Egmont toch scherp gezien en
geteekend, evenals het ware karakter van den Tachtigjarigen Oorlog, dat bewijst zijn
grandioze dialoog tusschen Alva en Egmont, die hij laat zeggen:
‘Muss man doch von allen Seiten hören, es sei des Königs Absicht weniger, die
Provinzen nach einförmigen und klaren Gesetzen zu regieren, die Majestät der
Religion zu sichern und einen allgemeinen Frieden seinem Volke zu geben, als
vielmehr sie unbedingt zu unterjochen, sie ihrer alten Rechte zu berauben, sich
Meister von ihren Bezitztümern zu machen’...55)
Maar... er wordt niet meer geschoten.
Het is vijf uur 's ochtends, ben doodmoe en af van zenuwen, maar nu is het voorbij
- het gevaar schijnt geweken...
Zal probeeren nog een uur te slapen.

30 April 's ochtends 7 uur
Pim weer ontmoet.
Het gevaar is afgewend, is echter heel groot geweest.
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De Viking-divisie die gelukkig niet wist, dat de Amerikanen hier in het kamp maar
een bevrijdings-compagnie sterk zijn, heeft zich - misleid door het hevige vuren teruggetrokken. De groote Amerikaansche troepenmacht wordt vandaag of morgen
verwacht.

Eindnoten:
54) ‘Wat in uw macht staat om de orde te bewaren - doet dat, burgers. Gij staat toch al slecht genoeg
aangeschreven! Prikkelt den koning niet nog meer! Hij heeft tenslotte toch de macht in handen.
Een fatsoenlijk burger, die eerlijk en vlijtig in zijn onderhoud voorziet, heeft overal zooveel
vrijheid als hij noodig heeft. Denkt niet, dat men priviléges door oproer kan bevestigen; blijft
in uw huizen!’
55) ‘Terwijl men van alle kanten te hooren krijgt dat het niet zoozeer in de bedoeling van den koning
ligt, om de provincies volgens klaar-omschreven en duidelijke wetten te regeeren, de heiligheid
van den godsdienst te beveiligen en zijn volk een algemeenen vrede te schenken, dan wel het
tot absolute onderwerping te dwingen, het van haar aloude rechten te berooven en zich meester
te maken van al hun bezittingen....’
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Bijlage 1
Het document zelf viel na de bevrijding in handen van de Amerikanen en luidt in
Nederlandsche vertaling als volgt:
Aan de kampcommandanten van Dachau en Flossenburg!
14 April '45
‘Van overgave kan geen sprake zijn. Het kamp moet onmiddellijk geëvacueerd
worden. Geen gevangene mag levend in de handen van den vijand vallen. De
gevangenen hebben zich tegenover de burgerbevolking van Buchenwald beestachtig
gedragen.’
(w.g. Heinrich Himmler).
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Bijlage 2
Na de bevrijding bleek, dat nog een tweede actie op touw was gezet - eveneens door
Duitsche en Oostenrijksche vrienden - om én onze evacuatie, én de door Himmler
bevolen massamoord te verhinderen.
Ik heb, enkele dagen na de bevrijding, samen met Dr. Miesen het relaas van deze
moedige daad uit den mond van Karl Riemer, een der deelnemers, vernomen en
genoteerd.
Ik meen het aan mijne Duitsche en Oostenrijksche kameraden verplicht te zijn dit
verslag, zooals het in de Nederlandsche kamp-courant*) verscheen, ook in ‘Goethe
in Dachau’ te publiceeren:
‘Op den morgen van den 26sten April kregen Karl, een gevangene die reeds 12
jaar concentratiekamp achter den rug had, Nickel, Philip, Karl's broer Hans en nog
een paar mannen van hetzelfde commando bevel van de SS om aan de Joden, die op
transport zouden gaan, reeds dagen lang in het station van Dachau in wagons zaten
opgesloten en al dien tijd niets te eten hadden gekregen, paketten van het Roode
Kruis uit te reiken. Zoodra deze opdracht was uitgevoerd, moest dit commando uit
de kelders der SS-kazerne leege Roode Kruisdoozen (waarvan de SS de inhoud
gestolen had,) gaan halen en vernietigen. Tijdens dit werk namen zij het besluit te
ontvluchten, teneinde te pogen het plan van Karl, een Duitscher uit Neurenberg, dat
beoogde de verdere evacuatie te verhinderen, uit te voeren. Zeventien gevangenen
en een SS-man, die bereid was te deserteeren, rijden met een ‘moor-expres’ het kamp
uit. Zij trachten contact te krijgen met 'n groep partisanen, die zich schuil houdt
ergens in de buurt van Dachau.
Deze pogingen mislukken. Vermoedend dat het transport Duitschers en Russen,
dat Dinsdagavond laat was weggevoerd, zich op den Schleissheimer-straatweg
bevindt, dringen ze door tot de schietbaan, doch stoten daar op een groep SS-mannen
en zijn gedwongen terug te keeren.

*) ‘De Stem der Lage Landen’ (Orgaan der Nederlanders in Dachau) Nr. 7, 9 Mei 1945. Redactie:
Ed. Hoornik, Nico Rost en Marc van Hasselt (†)
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In het bosch voor de Noorder-poort van Dachau, bij het ‘Wildpark’ ontdoen ze zich
van alle onnoodige bagage. Een ‘Rottenführer’, een Volksduitscher uit Kroatië, die
gedwongen bij de SS is ingedeeld, trekt hier burgerkleeren aan. Nu zijn ze ook
uiterlijk gelijk, de bewaker en de bewaakten, die zich innerlijk reeds verbonden
voelen in hun strijd tegen hun SS-onderdrukker. ‘Het zal het beste zijn, als we hier
gaan liggen slapen, zoolang het nog niet donker is’, raadt Karl aan. Hij vermoedt dat
de patrouilles van de SS de vluchtelingen niet in de onmiddellijke omgeving van het
kamp zullen zoeken. Ze gaan dus een paar uur slapen, zoodat ze voor de komende
nacht op alle eventualiteiten zijn voorbereid. Na zich wat verfrischt te hebben naderen
ze dan in groepjes van twee of drie man langs den Fischer-oever de
Ampermochingenbrug, waar ze overheen moeten zien te komen, zelfs als deze bezet
mocht zijn. Vastbesloten begeven ze zich op weg, dringen door de SS die hun geweren
aan het poetsen zijn en de voorbijgangers nieuwsgierig opnemen. Enkele gevangenen
hebben nog zebra-broeken aan, doch gelukkig hult de duisternis alles in een
gelijkmatig grijs. Nevelflarden hangen over de weide langs de boorden van de Amper.
Achter licht-omrande wolkenmassa's verschuilt zich de ronde maan.
Behouden komen ze over de brug en marcheeren langs het ‘Schusterhof’ dwars
door het dichtbijgelegen dorp. Bij de kerk vraagt een Unterscharführer der SS naar
hun papieren. Brutaal bromt Karel wat voor zich uit en speelt de rol van den moeden
arbeider, die van verre komt en op weg is naar zijn geboortedorp Vierkirchen. Zij
werden doorgelaten, maar een paar honderd meter verder haalt de Unterscharführer
het troepje weer in. Nogmaals vraagt hij hun papieren, thans met een karabijn in den
aanslag. K. doet, of hij in zijn zak tast en reeds suist zijn vuist tegen de kaak van den
SS man. Terwijl deze inelkaar zakt, nemen de gevangenen de vlucht; weldra zijn zij
opgenomen in het donker van den stormachtigen nacht.
Bij de ‘Schönbrunnerberg’ wachten Karl en Nickel tevergeefs op de uitelkaar
gerukte kameraden. ‘Je bent zeker bang, dat je broer wat overkomen is, Karl?’ vraagt
N. voorzichtig. ‘Mijn broer? Ja natuurlijk, maar in het kamp wachten tienduizenden!’
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‘Auf geht's!’ klinkt dan de alaude Dachauer aansporing, die hen nu reeds zoovele
jaren naar het werk dreef of naar het appèl joeg.
Uit het Noord-Oosten dreunt naderend kanongebulder. Het geeft den beiden
nachtelijken wandelaars, die reeds een uur lang over de dwarsliggers van de spoorlijn
naar Petershausen loopen, nieuwe energie. Herhaaldelijk ontmoeten ze soldaten die
plotseling uit de duisternis opduiken en na een vluchtigen groet hun weg vervolgen.
Eindelijk krijgen ze weer vasten straatweg onder hun zeere voeten. Keukenwagens,
batterijen en lazaret-auto's rollen hortend en stootend voorbij. Hun gedempt lawaai
vult den weg, waarlangs het Duitsche leger terugtrekt. Niemand bekommert zich om
de beide mannen.
In het kiemende licht naderen ze bij Ilmünster den weg van Freising naar
Pfaffenhofen. Doorweekt door een onvrijwillig bad in een verraderlijke beek, zoeken
ze dekking in het struikgewas, om daar gedurende den dag wat te slapen. In de late
schemering dringen ze dan door de vuurlinie bij Klosterscheuern.
Artillerie-bommen doorploegen de aarde, rakelings suist de dood aan hen voorbij.
Zware regenvlagen doorweken weer hun halfdroge kleeren. In een verlaten open
schuur sterken ze zich door wat te slapen. In den vroegen Zaterdagmorgen verbergen
ze zich in Winden bij een boer, dien ze kennen, en die thans ook Duitsche soldaten
en SS herbergt. Karl waagt zelfs 'n bezoek in het dorpscafe en mengt zich in een
gesprek met SS, die hem weten te vertellen, dat bij Klosterscheuern sterke
Amerikaansche krachten met honderden pantsers opgedoken zijn. Nog een nacht
slapen ze bij den gastvrijen boer in Winden, dan vertrekt Karl heel vroeg in den
morgen naar Pfaffenhofen om zich daar in het raadhuis bij den Amerikaanschen
commandant te melden. Omstreeks 12 uur in den middag wordt hij ontvangen, brengt
verslag uit van zijn avontuurlijke vlucht en verzoekt om bescherming van het
concentratiekamp Dachau, waar de gevangenen zich in het hoogste gevaar bevonden.
Volgens de plannen der geallieerden, zou het kamp Dachau pas
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30 April bezet worden. ‘Kunt U geen vliegtuigen of gemotoriseerde troepen sturen?’
vraagt Karl vrijmoedig, en kijkt in het bezorgde gelaat van den commandant. Tenslotte
glimlacht deze, drukt den ontsnapten dapperen Duitscher de hand en spreekt de
bevrijdende woorden ‘All right!’
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