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dragen en laten uitgroeien. En deze kinderachtigheden moet je afle-
ren: woedend en geprikkeld zijn op degene en je verongelijkt voelen 
door degene, die aan je verlangens niet tegemoet komt. Hij is per slot 
ook in datzelfde proces gewikkeld. De omstandigheden maken het 
tegenwoordig zeer moeilijk ongestoord bij elkaar te zijn en man en 
vrouw hebben nu eenmaal hun verschillende momenten, dat is al-
lemaal zo verduiveld moeilijk.
 Maar dit staat nu wel vast voor mij: op het ogenblik is, voor mij 
tenminste, het evenwicht tussen lichaam en ziel in onze verhouding 
verbroken. Het lichaam speelt op en maakt me moe.

–  Nog die tedere, melancholische novelle van Tsjechow uitlezen en dan 
heel vroeg naar bed. Ik ben zo bang, dat die moeheid blijft. Ik ben zo 
boos op hem. Ik wil zo graag in zijn armen zijn. Ik vind het zo gemeen 
van hem, dat hij me zo verschrompelen laat, ik word daar heel erg 
opstandig van en tegelijk zo lusteloos. En ik kan nu ook niet zeggen: ik 
heb hem zo lief. Dat is nu allemaal vertroebeld. Het verlangen “macht 
sich breit” in mij, het dijt uit en neemt me helemaal van binnen in 
beslag en maakt me zo loodzwaar.
 Het is half 9. Han ligt in bed, een oude, hoestende, hijgende man, 
met vriendelijke blauwe ogen. Het is allemaal een beetje triest. Mijn 
lichaam voelt zich zo jong en zo eenzaam en verraden. Er is geen en-
kele vriendelijke gedachte in me, ik ben treurig en haat iedereen. Van-
ochtend was dat nog niet zo en gisteren helemaal niet. Toen was het 
zo een uitbundige voorjaarsmiddag met Alice Levie. Maar vanmiddag 
kwam het opeens over me, toen ik S. weer zag.
 Het is heel goed z’n treurigheden weer eens te ondergaan en tot een 
goed einde te moeten dragen. Ze wegen verschrikkelijk zwaar in me 
en doen pijn. Men mag ze nooit op anderen afreageren, dat is onvol-
wassen, anderen hoeven niet van ons te lijden te hebben, als wij van 
onze treurigheid te lijden hebben. En ook altijd de kinderachtige nei-
ging je verongelijkt te voelen. Te denken, dat niemand het zo zwaar 
heeft in het leven als je zelf.
 En laat ik mezelf maar citeren:

–  Und meine Traurigkeiten, sie gehören mit zu den kostbaren Bestand-
teilen des eigenen Wesens und bergen schon wieder in sich den neuen 
schöpferischen Moment—Het klinkt mezelf nu niet eens overtuigend 
in de oren. Er is een verbroken evenwicht, dat zo een pijn doet en dat 
eerst hersteld moet worden.

Maandagmorgen [2 Maart 1942], 8 uur. 
Ik ben niet meer boos op hem, ik heb hem heel lief. Alle kinderachtig-
heden zijn weer even van me afgevallen. Net of er altijd weer opnieuw 
kleine zweertjes aan de opperhuid optreden, maar ze barsten gauw 

Bezige Hillesum het werk 15x23_DEF.indd   272 23-08-12   12:04



273

open en verdwijnen. Men moet ook iedere keer weer opnieuw met de 
eigen kleinheid en ondiepte geconfronteerd worden. Gisterenavond 
in bed zei ik opeens: Eigenlijk moest ik je toch dankbaar zijn God, dat 
je me in staat hebt gesteld tot grote en hartstochtelijke gevoelens en 
dat je een man hebt gebracht op mijn pad, die al die gevoelens juist 
weet te beantwoorden, ook al heeft hij dan enige weken verzuimd z’n 
armen naar me uit te strekken.—
 Ik zal mijn verlangen opvoeden en het voorzichtig en zo waardig 
mogelijk loodsen naar zijn plaats van bestemming.—
 Maar wat moet ik zeggen tegen de vrouwen met een groot ver-
langen, die geen onderdak daarvoor vinden kunnen? Die niet de
éne juiste tegenspeler vinden kunnen en hun verlangen daardoor 
verbrokkelen moeten in vele gore stukken en het vernederen moe-
ten? Die – en plotseling schieten me de woorden van die strenge

– halve man Phia Veling te binnen van jaren geleden – van hun ka-
pitaal pasmunt moeten maken? Wat moet ik tegen zulke vrouwen 
zeggen? Arme vrouwen na deze oorlog, met hun uitgemoorde man-
nen.
 Er wordt veel en zwaar geleden in jouw wereld, God, bij benadering 
voel ik dat iedere keer weer aan den eigen lijve. En ook daarvoor ben 
ik in laatste instantie dankbaar, dat een verre echo van dat lijden ook 
in mij opklinkt en ik daardoor iedere keer weer iets beter de mensheid 
begrijpen en navoelen kan.—
 Ja, ik zal m’n verlangen opvoeden en het soms temmen en het veilig 
loodsen naar z’n plaats van bestemming.—
 Ik dacht gisterenavond: zijn werk, niets interesseert me op het ogen-
blik, voor het evenwicht hersteld is. Men moet zich van te voren nooit 
zo fixeren op bepaalde voorstellingen. Als hij me vandaag of morgen 
iets vertelt, over een patiënt, of over wat dan ook, dan zal m’n belang-
stelling weer even groot en gretig zijn als altijd.—
 Wat ik ook weer geleerd heb gisteren is: men mag een onlustge-
voel nooit zo een lange schaduw vooruit laten werpen in de dagen, 
men bederft dan vanuit z’n eigen innerlijk de komende dagen. Ik 
heb mezelf verteld, dat ik hem haten zou, tot het evenwicht tussen 
lichaam en ziel in onze verhouding hersteld zou zijn. Al m’n gevoe-
lens voor hem waren zo vertroebeld gisteren en ik meende, dat dat 
zo zou blijven. Maar nu is hij me weer zo na en heb ik hem lief, zon-
der vertroebeld gevoel. En dat hij me gisteren zo vreemd was, met 
z’n bleke, hartstochtelijke gezicht boven dat donkerblauwe pak, dat 
vind ik achteraf beschouwd iets heel merkwaardigs en interessants. 
Vroeger was dat ieder ogenblik het geval, het was gisteren opeens 
weer een kleine reminiscentie aan de moeilijkheden van vroeger. En 
ook dàt is goed. Zo roest men nooit vast in zekerheden en moet 
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zich iedere keer weer opnieuw een zekerheid en vertrouwde nabij-
heid heroveren. En dat is per slot ook een van de bekoringen uit de 
verhouding met hem: bij de grote vertrouwdheid en intimiteit, toch 
altijd weer een grote distantie, geboren uit de onvermijdelijkheid, 
dat ieder toch een eigen wereld is met eigen grenzen. Maar er zijn 
momenten – en dat was gisteren zo en de laatste dagen – dat men 
die eigen wereld en eigen grenzen met pleizier op zou willen geven 
om te versmelten met de ander.—
 O ja, en dit kwam me vannacht ook nog op: in zulke voorjaars-
stemmingen is men geneigd het erotische en sexuele verlangen weer 
als het allesbeheersende centrum van het bestaan aan te zien, maar 
opeens wist ik weer: het is een onderdeel, het kan misschien éven al-
les beheersend zijn, maar het is toch een onderdeel. En er stond me 
ook helder voor de geest: het schrijven van een klein stuk proza, een 
gesprek over essentiële levensdingen met een medemens, zal me toch 
altijd weer grotere bevrediging geven, dan een echtelijke legerstede. 
En doordat dat me zo duidelijk voor de geest kwam te staan, ondanks 
dat kwellende verlangen, raakte de harmonie in me al bijna weer her-
steld. Men moet steeds de veelheid der delen tegelijk in het oog hou-
den en men kan wel eens door één deel meegesleept worden, ook dat 
heeft z’n bekoring, maar de meesten laten zich soms zo door één deel 
overheersen en meeslepen, dat het hele leven er door verminkt wordt 
en uit het evenwicht getrokken.—
 Ik heb veel gedroomd vannacht, maar ik weet nauwelijks meer wat. 
Maar ik weet nog wel dit: toen ik wakker werd en nog draalde op de 
drempel tussen droom en wakker zijn, toen kon ik nog éven kijken in 
de ruimte van de droom en wist ik: het was goed, toen sloeg de deur 
dicht en was ik alleen nog maar wakker. Maar de herinnering was: het 
was goed. Misschien waait de deur af en toe weer eens open vandaag, 
dat gebeurt vaak en dan schieten je weer flarden van dromen te bin-
nen.
 O.a. was er dit: ik zat temidden van heel veel mensen, m’n vader zat 
er ook, klein en krom en hij at heel onsmakelijk. En ik geneerde me 
niet voor hem tegenover de anderen, ik had hem heel lief, er was geen 
enkel minderwaardigheidsgevoel voor hem in me, zoals dat anders 
het geval is. En toen ik wakker werd gaf me dat een heel wijd en dank-
baar gevoel.
 En vlak na het wakker worden dacht ik ook: ja, nu ben ik me weer 
eens voor de zoveelste keer bewust geworden, dat de binnen- en de 
buitenwereld steeds in elkaar moeten overvloeien, het is net of er 
vannacht weer een prik is gegeven door de muur, die ze toch altijd 
weer gescheiden wil houden. En ook dàt gaf zo een gevoel van ver-
ruiming.
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 In het begin v.d. nacht droomde ik iets akeligs, maar het liet hele-
maal geen akelige nasmaak na.
 Ik was met S. even alleen in z’n kamer en plotseling gooit hij zich 
op me en begint me te zoenen, ik antwoord met gulzige mond en heb 
daarbij het gevoel: hij doet dit, zoals hij een patiënt zou behandelen, 
waarvan hij denkt dat die het nodig heeft. Het was maar heel kort, 
veel te kort en toen kwam Dicky binnen of was het Adri? Ik herinner 
me nog, dat ik vol woede een deur achter Dicky dichtsmeet en Adri 
de kamer uitjaagde. Verder weet ik niet. Ik weet nog pijnlijk goed hoe 
heftig ik was en hoe veel te kort het duurde.—

En nu wil ik nog een passage uit Rilke overschrijven, zó maar, omdat 
ik zo een goed humeur heb en mezelf iets vriendelijks wil aandoen. 
Ik ben wel benieuwd of dit goede humeur levensvatbaar zal zijn van-
daag, ik moet er toch op voorbereid zijn, dat ik op alle manieren weer 
uit m’n evenwicht kan slaan.
 Ach nee, wees nu volwassen.—
 Hé, wat is Käthe vroeg————————————————— 
 Ze is zo een verduiveld flinke en reeë vrouw, die Käthe. Direct

– vanochtend naar het Carlton-hotel om te proberen Carl hier te hou-
den, anders naar Duitsland en zij mee, zou een catastrophe voor dit 
huishouden zijn, afgezien nog van het grote menselijke verlies. Käthe 
hoort tot de weinige mensen – is me een tijdje geleden bewust gewor-
den – die ik hun hele leven lang zou willen blijven volgen en waarmee 
ik steeds contact zou willen houden.
 Het werk in Carl’s hotel zal door de Duitse meisjes, hier geïm-
porteerd in de bezette gebieden – worden gedaan, alle mannen op-
geslokt door de oorlog. Ik betrapte er me in de gang opeens op, 
dat ik bad voor Käthe, en voor ons, dat het lukken zou haar hier te 
houden.

–  Die brief van Tide, ik kan er niets aan doen, van 27 Febr., ingesloten 
op blz. 29 van dit schrift, die ze me gisteren gaf, irriteerde me in hoge 
mate: ... ‘dan erger ik me alweer aan m’n verschrikkelijke stijl, maar ik 
weet dat onze Lieve Heer daar niet naar kijken zal.’
 Ik dacht daarbij: kinderlijkheid is heel roerend, maar dit gaat me 
toch te ver voor een vrouw van 35 jaar.
 En dan... ‘het heerlijke is, dat God me verhoord heeft, meer dan 
ik zeggen kan, is het niet heerlijk gegaan? Maar S. is dan ook een be-
genadigd wezen.’ Ik krijg hier wat van. Ja, het is heerlijk gegaan, we 
mochten een uur achter allerlei toonbanken staan, toen werden we 
aangeschreeuwd door een querulant. Wat had ze eigenlijk verwacht, 
die naïeve Tide. Dat ze hem meteen in het cachot zouden stoppen? 
Heerlijk gegaan, heet zo iets. Het is me ergens allemaal te kinderach-
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tig, niet groot genoeg gezien. Ik zal er misschien toch eens met haar 
over praten.
 Op een andere manier heeft deze brief misschien toch invloed ge-
had. Ik betrapte me er op, dat ik even heel intensief bad voor Käthe, 
vanochtend en dat ik heel in de vroegte dacht: vóór dat ik Vrijdag 
naar de Levie’s ga, zal ik heel gewelddadig en reusachtig bidden voor 
ik erheen ga, dat er zegen op dat samenzijn mag rusten, omdat er zo 
veel van af kan hangen.—
 En nu moet ik eens voor dat ziekenhuis van me gaan zorgen, Rilke 
komt later wel weer eens—

’s avonds half 10. 
Het doet zo een verschrikkelijke pijn, ik kan er niet over schrijven. Ik 
heb de Apollolaan en alle omliggende straten bij elkaar gekreund toen 
ik onder die maan doorfietste. Er vielen woorden als:
 Mitleid, Belästigung, Verantwortung, Konflikte en Unfreiheit.
 Ik moet mijn verlangen opvoeden, het moet zich waardig gedragen. 
Waarom kan ik me niet gedragen als een zwaar gewonde, die toch z’n 
pijnen tegenover anderen te beheersen probeert en met een vriende-
lijke glimlach in z’n bed ging. Ik zat maar te kreunen op die fiets van 
me: mijn God, hoe moet ik hier ooit met goed fatsoen uitkomen. Hoe 
moet ik dat dragen.
 Dat grote verlangen is niet zo erg, maar de reacties zijn nog zo kin-
derachtig. Als ik zo door zou gaan, zou ik hem kunnen verspelen. 
Maar op het ogenblik ben ik alleen maar kapot. Niet ongelukkig, dat 
zou gewoonweg goddeloos zijn. Maar ik lijd, ik lijd heel erg, ik weet 
niet waar ik er mee naar toe moet.
 Ja jongedame, jij met je groote woorden over het lijden. Het komt 
nu weer eens in een andere vorm aan je “heran”, ook dit moet je ac-
cepteren. Het doet zo een vreselijke pijn. Maar je moet wel heel goed 
leren onderscheiden waar je je de versmade vrouw voelt en waar het 
verlangen echt en groot is. Waar het een gewone voorjaarshysterie is, 
die op iedereen afgereageerd zou kunnen worden en waar het speciaal 
deze man en niemand anders geldt. Ik ben toch nog maar heel klein 
en jong en kinderachtig, vind ik opeens.
 Ik ben weer eens in een nieuwe smeltkroes gegooid. Het lijden, met 
een grote L eigenlijk, moet daar uit tevoorschijn komen, gezuiverd 
van alle onedele bij-bestanddelen. “Ausklingen”, ook dit moet aus-
klingen.
 Hij is bezig zich te ontwikkelen tot een halve heilige en mijn ver-
langen is groeiende, het geeft me zo een catastrophaal en wanhopig 
gevoel. Het komt wel weer goed. Ik ben nog lang geen “grote” vrouw. 
Ik heb zo vol hartstocht georeerd tegen dat jonge kind vanmiddag dat 
het leven een langzaam groeiproces is en over het geduld. En dat wat 
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ik vanmiddag zei, dat lééf ik ook. Maar nu komt er weer een nieuw 
stadium, waar ik doorheen moet en waar ik heelhuids en zo “groot” 
mogelijk doorheen moet en beleven in z’n diepste ellende, om er an-
deren later doorheen te kunnen helpen. Je moet het alles eerst zelf 
leven. En alsjeblieft een beetje “grote” en waardige vrouw zijn. Ik voel 
vaag, dat dit het begin is van een nieuw stadium, maar hoe het moet 
gaan, weet ik nog niet. Het is nog allemaal zo klein en vertroebeld. 
Eigenlijk woede op hem, omdat ik denk, dat hij me versmaadt, ach 
nee, dat toch ook niet, verder lijkt het me of ik nog nooit zo sterk door 
een lichamelijk verlangen geobsedeerd ben als juist nu of was het de 
andere keren ook zo erg?
 En dan verbeeld ik me, dat ik het recht heb er nu aan toe te geven. 
Er zijn tijden geweest, dat ik de erotische opwellingen tegenover 
hem beheerst heb met geweld en uit die beheersing kracht gewon-
nen heb. Nu denk ik, dat ik het verlangen mag laten groeien, dat ik 
een soort recht op hem heb, hij heeft me zo dicht aan hem “heran-
gelassen” en nu zoek ik weer het evenwicht van lichaam en ziel en 
overschat nu het lichaam weer. En ben geneigd al het andere wat er 
tussen ons was en is te vergeten. Nee, het laatste is niet waar, voort-
durend onderga ik deze vriendschap, maar er is nu een ogenblik, 
waarop ik zeg, wanneer hij tegen me spreekt: Ik kàn niet meer, ik 
wil alleen nog maar in je armen. O God, help me hier uit. Leer me 
te scheiden het gevoel van versmade vrouw en van werkelijk groot 
Verlangen. En Lijden is niet erg voor een mens, maar de bijmen-
gels maken het zo gemeen en zo kinderachtig. En laat anderen niet 
lijden, omdat je zelf lijdt, wees toch niet zo klein en kinderachtig. 
Ja, wat had je eigenlijk gedacht vanavond? Hartstocht op bestel-
ling, afgewikkeld in een half uur? Ik, die zeg, ich habe eine so große 
Sehnsucht, ich bin so unglücklich en hij die half geamuseerd en 
half vaderlijk me aankijkt en zegt: luister naar wat een grijsaard je 
zegt, het is allemaal niet zo erg. Ja, wat had ik gewild? Dat hij zich 
meteen ontvlammen zou aan mijn hartstocht? Misschien toch ge-
kwetste ijdelheid, omdat hij niet direct op me “losstürzte” en me 
trachtte af te leiden met verhalen over patiënten? En ik verborg m’n 
hoofd tussen z’n knieën en later trok ik hem op de grond over me 
heen, toch eigenlijk “geschmacklos”. Hartstocht op bestelling. Nee 
m’n kind, je schrijft prachtige passages over over het “Geduld” bij 
Rilke, maar je moet het léven hoor je, léven, anders geeft het alles 
niets. Dat was het ontstellende bij die Ilse Blumenthal, met haar 
brieven van Rilke, die ze nooit gelééfd heeft en nu is ze een verbit-
terde, illusieloze vrouw, terwijl ze eens zulke brieven kreeg. Nee, 
meisje lief, zó eenvoudig is het leven niet en wees blij, dat het je niet 
zo eenvoudig gemaakt wordt. Je bent nog te goedkoop. Ich sehne 
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mich so. En toen had hij direct in vlam moeten staan. Alles keurig 
programmatisch afgewerkt binnen een uur.—En dan maar pruilen 
als je je zin niet krijgt. Fijne vrouw.
 Ba, kind, ik geneer me voor je. Zoet maar, je komt er wel door, ik 
voel het, je bent op de goede weg. Geduld en ieder uur bergt de eigen 
mogelijkheden in zich. Je bent nu al bang, dat hij ècht nog eens heilig 
wordt en dat er dan geen hartstochtelijk gebaar, geen enkele streling 
van je ego over zal schieten, is het niet zo? En misschien zou je het 
over een half jaar vreselijk vinden, als hij rechten op je zou doen gel-
den.

half 11. 
Jawel, het “Lijden”, het gaat me nu al weer veel te goed, om met 
zoveel aplomb dit woord neer te schrijven. Ik sprong opeens op zo 
straks en rende naar de telephoon en vroeg: Hören Sie mal, finden 
Sie mich eigentlich nicht einen geschmacklosen Menschen? Het 
bleek, dat hij me 1 minuut van te voren had opgebeld, maar toen 
waren we hier in gesprek. En toen een gesprek van een half uur, 
waarin ik innerlijk steeds vrijer en vrijer werd en me steeds beter 
kon geven. Eigenlijk jammer, dat ik te weinig geduld heb om dat 
gesprek woord voor woord weer te geven. Maar ik heb hem weer 
teruggevonden. En de rest komt vanzelf. Ik heb gezegd dat het zo 
“verzweifelnd en erschütternd” was, en dat er opeens zo een kloof 
kwam, toen ik merkte dat hij zich steeds meer tot Heilige ontwik-
kelt, terwijl ik steeds onheiliger werd. En hij aldoor met die gezonde, 
oergezonde en klaterende lach. Ik vertelde, hoe ik alle straten bij 
elkaar gekreund en geschreeuwd had. ‘En wat deed je toen je thuis-
kwam?’ Toen zei ik tegen mezelf: anderen mogen niet lijden, om-
dat je zelf lijdt, ga naar boven naar Pa Han en wees lief voor hem. 
Maar er zat zo een verschrikkelijke prop in m’n keel. En toen heb 
ik even in tweespalt gestaan of ik zou gaan afwassen of Rilke zou 
lezen. Maar ik was zo doodmoe en ongelukkig, toen ben ik op m’n 
knieën gevallen in de badkamer, m’n hoofd verborgen in m’n och-
tendjas, die daar op de stoel lag en heb inwendig gekreund en toen 
ik later in de spiegel keek was m’n gezicht zo vreemd, zo vertrokken 
en bewogen en, ja ik kan het zelf niet zeggen – heel vreemd was het 
tenminste. En toen ben ik toch maar voor dit schrift neergevallen en 
langzamerhand kwam er wat orde.
 Bist ein ganz vernünftiges Mädchen.—Ja, aber, ich mißtraue mei-
ner eigenen Vernunft. En toen weer zo een heerlijke lachuitbarsting 
aan de andere kant van de lijn. Ik zei: Ik heb dat deze week aldoor, dan 
ben ik de verstandigheid en de evenwichtigheid zelf en als ik dan in 
gezelschap kom en jou zie, dan raak ik weer in de war en kan uitbar-
sten in het vreselijkste gehuil.
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 En er over gesproken, hoe men steeds weer “die Erde” overwinnen 
moet. En ik: Ja, aber ich will doch auch ein Stück Erde leben, das soll 
man doch auch. En hij: ja, vanzelfsprekend. Maar we hebben elkaar 
toch zo weinig gezien de laatste tijd, we kunnen elkaar toch niet om 
de hals vallen bij Geiger of op de hoek in een straat. En ik: O, wat mij 
betreft, best.
 En ik zei hem ook, dat het zo moeilijk was het verlangen groot en 
zuiver en onvertroebeld in zich te bewaren en dat men anderen zo 
onrechtvaardig behandelde, wanneer men zelf leed. En hij zei: Ich 
habe der Hertha geschrieben, daß, wenn man so große Sehnsucht hat, 
diese versuchen soll umzusetzen in Liebe für andere Menschen. En ik: 
Ja, maar er zijn van die momenten, dan is alles je te veel, dan kùn je 
niet meer. En hij: Na, selbstverständlich.
 En ik weer, dat het zo moeilijk was een “grote” vrouw te zijn. En hij: 
man soll gar nicht diesen Anspruch haben, man soll immer wieder die 
eigenen Unvollkommenheiten durchleben. En toen zei ik nog, hoe 
erg ik onder de indruk was van woorden als Mitleid, Unfreiheit enz. 
En hij: ja, maar die moet je zien in het licht van een bepaalde situatie. 
En toen heb ik hem verteld, hoe ik laatst op een koude ochtend in 
lijn 16 plotseling heel zeker wist: ik zal vele landen bereizen en vele 
mensen zien en boeken schrijven en wegreizen van hem en hoe ik me 
tegelijk vrijer van hem voelde dan ooit, maar ook verbondener met 
hem dan ooit. En dat zei ik nog: wàt er ook zal zijn tussen ons, dat ge-
voel van vrijheid, van een eigen wereld te zijn, van geen Ansprüche te 
hebben aan je, dat blijft steeds bij me en daarom heb ik ook de moed 
je altijd alles te zeggen, ook de moed m’n verlangen uit te spreken, 
omdat dat geen binding wil. Het is alleen maar verlangen meer niet, 
en het verlangt naar een onderdeel bij jou, maar tòch ben ik vrij van 
je.
 Twee uur geleden dacht ik, dat ik kapot zou gaan, wist ik niet, hoe 
ik er door moest komen en nu adem ik weer zo vrij. Er zitten nog 
wel tranen achter m’n ogen en m’n hoofd is zo, alsof ik erg ziek ben 
geweest en het is alles nog wat raar, zo “doorleden”, om een groot 
woord te gebruiken en er is ook nog zoveel zwaarte op het hart, maar 
men kan weer leven. Men kan weer leven vanaf het moment, dat men 
naar de telefoon rende en vroeg: Hör mal, findest Du mich eigentlich 
keinen geschmacklosen Menschen?

Dinsdagochtend [3 Maart 1942], half 11. 
Ik ben zo heel vreselijk gelukkig. En gisterenavond dacht ik, dat ik 
niet verder zou kunnen leven. Om 8 uur vanmorgen belde hij op: Na, 
wie geht es denn der Patientin? Hij vertelde drie dromen van hem, die 
hij vannacht gedroomd had. Heel bizonder. Ik zei: ich werde sie mit 
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