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De verdenking

Bärlach was begin november 1948 opgenomen in 
Salem, dat ziekenhuis vanwaaruit je de oude bin-
nenstad van Bern met het raadhuis kunt zien. Door 

een hartaanval moest de urgent geworden ingreep twee 
weken worden uitgesteld. De moeilijke operatie verliep 
gunstig, maar er werd geconstateerd dat hij inderdaad de 
hopeloze ziekte had die men had vermoed. De commis-
saris was er slecht aan toe. Zijn chef, rechter-commissaris 
Lutz, had zich al tweemaal bij Bärlachs dood neergelegd, 
en tweemaal had hij nieuwe hoop mogen putten toen ein-
delijk, vlak voor Kerstmis, het herstel intrad. Gedurende 
de feestdagen sliep de oude man weliswaar nog, maar op 
de zevenentwintigste, een maandag, was hij wakker en lag 
hij te bladeren in oude nummers van het Amerikaanse 
tijdschrift Life uit het jaar 1945.

‘Het waren beesten, Samuel,’ zei hij, toen dokter Hun-
gertobel ’s avonds bij hem kwam om zijn visite te maken, 
‘het waren beesten’, en hij reikte hem het tijdschrift aan. ‘Jij 
bent arts en je kunt het je voorstellen. Kijk eens naar die 
foto uit concentratiekamp Stutthof! Kamparts Nehle voert 
bij een gevangene zonder narcose een buikoperatie uit en 
daar is een foto van gemaakt.’

‘Dat deden de nazi’s soms’, zei de arts terwijl hij de foto 
bekeek, maar hij verbleekte toen hij het tijdschrift alweer 
wilde wegleggen.
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‘Wat is er met jou?’ vroeg de zieke verbaasd.
Hungertobel gaf niet meteen antwoord. Hij legde het 

opengeslagen tijdschrift op Bärlachs bed, stak zijn hand in 
de rechterbovenzak van zijn witte jas en haalde een hoor-
nen bril tevoorschijn die hij – zoals de commissaris op-
merkte – enigszins bevend opzette; toen bekeek hij de foto 
nog een keer.

Waarom zou hij zo nerveus zijn, dacht Bärlach.
‘Onzin’, zei Hungertobel ten slotte geërgerd, en hij legde 

het tijdschrift op de tafel bij de andere tijdschriften. ‘Kom, 
geef me je hand, we zullen je polsslag eens meten.’

Het was een minuut lang stil. Toen liet de arts de arm 
van zijn vriend los en keek hij naar de tabel boven het bed.

‘Je staat er goed voor, Hans.’
‘Nog een jaar?’ vroeg Bärlach.
Hungertobel werd verlegen. ‘Laten we het daar niet over 

hebben,’ zei hij. ‘Je moet goed opletten en je tijdig weer la-
ten onderzoeken.’

Hij lette altijd goed op, bromde de oude man.
Dan was het in orde, zei Hungertobel, en hij nam afscheid.
‘Geef me die Life nog eens,’ zei de zieke schijnbaar non-

chalant. Hungertobel gaf hem een tijdschrift van de stapel 
die op het nachtkastje lag.

‘Die niet,’ zei de commissaris terwijl hij de arts een beet-
je spottend aankeek. ‘Ik wil dat nummer dat je me hebt 
afgepakt. Zo gemakkelijk kom ik niet van een concentra-
tiekamp af.’

Hungertobel aarzelde even, kreeg een kleur toen hij Bär-
lachs onderzoekende blik op zich gevestigd zag, en gaf hem 
het tijdschrift. Toen ging hij snel weg, alsof iets hem hinderde.

De zuster kwam. De commissaris liet haar de andere 
tijdschriften meenemen.
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‘Die niet?’ vroeg de zuster, wijzend op het nummer dat 
op Bärlachs deken lag.

‘Nee, die niet,’ zei de oude man.
Toen de zuster was vertrokken, bekeek hij de foto op-

nieuw. De arts die het beestachtige experiment uitvoerde 
maakte in zijn kalmte de indruk van een afgodsbeeld. Het 
grootste deel van zijn gezicht ging schuil onder het opera-
tiemasker.

De commissaris borg het tijdschrift op in de la van het 
nachtkastje en vouwde zijn handen achter zijn hoofd. Hij 
had zijn ogen wijd open en keek naar het donker, dat de 
kamer steeds verder vulde. Hij deed geen licht aan.

Later kwam de zuster met het eten. Hij was nog steeds 
een beetje op dieet: havermoutpap. De lindebloesemthee, 
die hij niet lekker vond, liet hij staan. Toen hij zijn pap had 
opgelepeld, deed hij het licht uit en keek hij opnieuw naar de 
duisternis, maar de steeds ondoordringbaarder schaduwen.

Hij genoot ervan de lichtjes van de stad door het raam 
te zien vallen.

Toen de zuster kwam om de commissaris gereed te ma-
ken voor de nacht, sliep hij al.

’s Morgens om tien uur kwam Hungertobel.
Bärlach lag in zijn bed, zijn handen achter zijn hoofd, 

en op de deken lag het tijdschrift opengeslagen. Zijn ogen 
waren aandachtig op de arts gericht. Hungertobel zag dat 
het de foto uit het concentratiekamp was die de oude man 
voor zich had.

‘Wil je me niet vertellen waarom je doodsbleek werd 
toen ik je die foto in de Life liet zien?’ vroeg de zieke.

Hungertobel kwam naar het bed toe, pakte de tabel, be-
studeerde die aandachtiger dan hij gewoon was en hing 
hem weer op zijn plaats. ‘Het was een belachelijke vergis-
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sing, Hans,’ zei hij. ‘Niet de moeite waard.’
‘Ken je die dokter Nehle?’ Bärlachs stem klonk vreemd 

opgewonden.
‘Nee,’ antwoordde Hungertobel. ‘Ik ken hem niet. Hij 

deed me gewoon aan iemand denken.’
Die moest dan wel erg veel op hem lijken, zei de com-

missaris.
Hij leek erg veel op hem, gaf de arts toe, terwijl hij de 

foto nog een keer bekeek, opnieuw verontrust, zoals Bär-
lach duidelijk kon zien. Maar op de foto zag je ook alleen 
maar de helft van het gezicht, zei hij. Alle artsen lijken op 
elkaar wanneer ze opereren.

‘Aan wie doet dat ondier je dan denken?’ vroeg de oude 
man onbarmhartig.

‘Dat heeft toch allemaal geen zin!’ antwoordde Hunger-
tobel. ‘Ik zei het al, het moet een vergissing zijn.’

‘En toch zou je zweren dat hij het is, nietwaar, Samuel?’
Nou ja, antwoordde de arts, hij zou het zweren als hij 

niet wist dat het de verdachte niet kon zijn. Ze moesten 
nu maar van die ongemakkelijke zaak af stappen. Het was 
niet goed om vlak na een operatie, waarbij het om dood en 
leven was gegaan, in een oude Life te gaan bladeren. Die 
dokter daar, vervolgde hij na een poosje, terwijl hij de foto 
gehypnotiseerd opnieuw bekeek, kon niet degene zijn die 
hij kende, omdat die man zich tijdens de oorlog in Chili 
had bevonden. Het was dus onzin allemaal, dat begreep 
iedereen.

‘In Chili, in Chili,’ zei Bärlach. ‘Wanneer is hij dan terug-
gekomen, die man van jou die niet Nehle kan zijn?’

‘In ’45.’
‘In Chili, in Chili,’ zei Bärlach weer. ‘En je wilt mij niet 

vertellen aan wie die foto je doet denken?’
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Hungertobel aarzelde met zijn antwoord. Het was een 
pijnlijke kwestie voor de oude dokter.

‘Als ik je die naam zeg, Hans,’ bracht hij ten slotte uit, ‘zul 
je die man gaan verdenken.’

‘Ik verdenk hem al,’ antwoordde de commissaris.
Hungertobel zuchtte. ‘Zie je wel, Hans, daar was ik nou 

bang voor. Ik wil dat niet, begrijp je? Ik ben een oude dok-
ter en wil niemand kwaad doen. Die verdenking van jou is 
waanzin. Je kunt iemand toch niet zomaar gaan verdenken 
op grond van een foto alleen, vooral niet als er zo weinig 
van het gezicht op die foto staat. En bovendien was hij in 
Chili, dat is een feit.’

Wat hij daar dan had gedaan, vroeg de commissaris.
Hij had in Santiago aan het hoofd van een kliniek ge-

staan, zei Hungertobel.
‘In Chili, in Chili,’ zei Bärlach weer. Dat was een gevaar-

lijk refrein, zei hij, en moeilijk te controleren. Samuel had 
gelijk, een verdenking was iets verschrikkelijks en kwam 
van de duivel.

‘Van niets word je zo misselijk als van een verdenking,’ 
vervolgde hij, ‘dat weet ik heel goed, en ik heb mijn beroep 
vaak vervloekt. Je moet er niet aan beginnen. Maar nu heb-
ben we die verdenking, en die heb jij me gegeven. Ik geef je 
die graag terug, oude vriend, als jij ook je verdenking laat 
vallen; want jij bent het die maar niet van die verdenking 
los komt.’

Hungertobel ging bij het bed van de oude man zitten. Hij 
keek de commissaris hulpeloos aan. De zon viel in schuine 
stralen door de gordijnen de kamer binnen. Buiten was het 
mooi weer, zoals zo vaak deze milde winter.

‘Ik kan het niet,’ zei de arts ten slotte in de stilte van de 
ziekenkamer. ‘Ik kan het niet. Moge God mij helpen, ik 
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raak die verdenking niet kwijt. Ik ken die man te goed. Ik 
heb samen met hem gestudeerd, en hij heeft mij twee keer 
vervangen. Hij is het op die foto. Het litteken boven zijn 
slaap is er ook, dat ken ik, ik heb Emmenberger zelf ge-
opereerd.’

Hungertobel haalde zijn bril van zijn neus en stak die in 
zijn rechterbovenzak. Toen veegde hij het zweet van zijn 
voorhoofd.

‘Emmenberger?’ vroeg de commissaris na een poosje 
rustig. ‘Heet hij zo?’

‘Nu heb ik het gezegd,’ antwoordde Hungertobel veront-
rust. ‘Fritz Emmenberger.’

‘Een arts?’
‘Een arts.’
‘En hij woont in Zwitserland?’
‘Hij is eigenaar van de Sonnensteinkliniek op de Zürich-

berg,’ antwoordde de arts. ‘In ’32 is hij naar Duitsland ge-
emigreerd en vervolgens naar Chili. In ’45 kwam hij terug 
en is hij de kliniek begonnen. Een van de duurste zieken-
huizen van Zwitserland,’ voegde hij er zachtjes aan toe.

‘Alleen voor rijken?’
‘Alleen voor stinkend rijken.’
‘Is hij een goede wetenschapper, Samuel?’ vroeg de com-

missaris.
Hungertobel aarzelde. Het was moeilijk om die vraag 

te beantwoorden, zei hij: ‘Ooit was hij een goede weten-
schapper, maar we weten niet echt of hij dat is gebleven. 
Hij werkt met methoden waar wij onze twijfels bij hebben. 
Van de hormonen waarin hij zich gespecialiseerd heeft, 
weten we nog bitter weinig, en zoals overal op terreinen die 
de wetenschap probeert te veroveren, dartelt daar van alles 
rond, wetenschappers en charlatans, vaak in één persoon. 


