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109. Van den Enden kuchte even en sprak daarna op docerende toon: Jullie 
hebben maar weinig noden, jongens, noden waaraan eenvoudig tegemoet 
valt te komen, en enig noodzakelijk lijden valt eenvoudig genoeg te 
doorstaan. Maak je leven niet ingewikkeld met triviale doelen als rijkdom en 
roem: die zijn de vijand van ataraxia. Roem bestaat bijvoorbeeld uit de 
opvattingen van anderen en maakt het noodzakelijk dat wij ons leven leiden 
zoals anderen dat zouden willen. Om roem te bereiken en in stand te 
houden, moeten we waarderen wat anderen waarderen en mijden wat zij 
mijden. Dus: een leven vol roem of een leven in de politiek? Ontloop dat! En 
rijkdom? Vermijd het! Het is een valkuil. Hoe meer we vergaren, hoe meer 
we zullen willen hebben, en des te dieper is onze droefheid wanneer ons 
verlangen niet wordt gelest. Luister naar mij, jongens: als je naar geluk 
snakt, verspil je leven dan niet aan geworstel om datgene te krijgen wat je 
niet echt. 

111. Het zal je het raadsel interesseren dat hij zichzelf beschouwde als een 
medisch filosoof die bijstand verleende bij zielsziekten, zoals een 
geneesheer bijstand verleent bij lichamelijke ziekten. Hij heeft eens gezegd 
dat een filosofie die niet in staat is de ziel te genezen even weinig waarde 
heeft als een medicijn dat het lichaam niet heelt. Ik heb al een paar 
zielsziekten opgesomd die voortkomen uit het najagen van roem, macht en 
seksuele lust, maar die waren slechts secundair. De ware behemoth van de 
angst die ten grondslag ligt aan alle andere angsten en die angsten ook 
voedt, is de angst voor de dood en het hiernamaals. Een van de eerste 
beginselen in de catechismus die zijn leerlingen moesten leren, was dat we 
sterfelijk zijn, dat er geen leven hierna is, en dat we na onze dood dus niets 
te vrezen hebben van de goden. nodig hebt. Let nu eens, ging Van den 
Enden met zijn eigen stem verder, op het verschil tussen Epicurus en zijn 
voorgangers. Epicurus denkt dat het hoogste goed is om ataraxia te 
bereiken door je te bevrijden van alle angst. En, hebben jullie nog 
opmerkingen of vragen? Aha, meneer Spinoza. Een vraag? Biedt Epicurus 
alleen een negatieve benadering? Ik bedoel: zegt hij dat het wegnemen van 
smart volstaat en dat de mens zonder uitwendige zorgen volmaakt, van 
nature goed en gelukkig is? Zijn er dan geen positieve attributen waarnaar 
wij moeten streven?



116. Hoe goed je ook zoekt, je zult op de hele wereld geen gemeenschap 
vinden die geheel vrij van bijgeloof is. De enige oplossing is de 
onwetendheid te verjagen. Daarom geef ik onderricht. Ik vrees dat het een 
verloren strijd is, antwoordde Bento. Onwetendheid en bijgeloof grijpen als 
een bosbrand om zich heen, en naar mijn overtuiging stoken religieuze 
leiders die brand op om hun eigen positie veilig te stellen. Dat zijn 
gevaarlijke woorden. Woorden die je niet verwacht van iemand van jouw 
leeftijd. Maar ik zeg nog eens tegen je dat discretie is vereist als je deel wilt 
blijven uitmaken van welke gemeenschap dan ook. Ik ben ervan overtuigd 
dat ik vrij moet zijn. Als zon gemeenschap niet te vinden is, moet ik 
misschien maar zonder gemeenschap leven. Vergeet niet wat ik over caute 
heb gezegd. Als je niet voorzichtig bent, is het niet onmogelijk dat je 
wensen, en wellicht je angsten, zullen uitkomen.

119. Heel even voelde ik me schuldig. Daarna hielp ik me eraan herinneren 
dat ik ook maar een mens ben en dat mensen een ingebouwde neiging 
hebben om uit zelfbescherming afleiding te zoeken. Ik heb erover 
nagedacht waarom ik me niet kan concentreren op de dood van mijn vader. 
Ik denk dat de reden is dat zijn dood me met mijn eigen dood confronteert, 
en dat vooruitzicht is eenvoudig te angstaanjagend om in ogenschouw te 
nemen. Een andere verklaring kan ik niet bedenken. Wat denk jij? Friedrich 
zweeg en keerde zich om, om Alfred recht aan te kijken. Daar heb ik geen 
verstand van, maar je conclusie klinkt aannemelijk. Ik sta me zelf ook nooit 
toe om diep na te denken over de dood. Ik vond het altijd afschuwelijk als 
mijn vader er weer eens op stond om me mee te nemen naar het graf van 
mijn moeder

121. Mensen worden tegenwoordig steeds vaker zenuwachtig en weten niet 
hoe snel ze op zoek moeten gaan naar de uitgang, zodra ze horen dat ik 
psychiater ben. Ze hebben het onnozele idee dat psychiaters gedachten 
kunnen lezen en hun duistere geheimen kennen. Alfred knikte. Nou ja, 
misschien is dat helemaal niet zo onnozel. Gisteren was het net of je mijn 
gedachten kon lezen. Nee, nee, nee. Maar ik ben aan het leren mijn eigen 
gedachten te lezen, en dankzij die ervaring kan ik je begeleiden bij het 
lezen van jouw eigen gedachten. Dat is de belangrijkste nieuwe richting op 
mijn terrein. Ik moet bekennen dat je de eerste psychiater bent die ik ooit 
heb ontmoet. Ik weet helemaal niets van dat terrein van je. Eeuwenlang zijn 
psychiaters vooral diagnostici geweest, en degenen die zorgden voor 
mensen die psychotisch waren en in een kliniek waren opgenomen, en 
vrijwel altijd ging het om ongeneeslijk zieken, maar dat is het afgelopen 



decennium veranderd. Die verandering is ingezet door Sigmund Freud in 
Wenen, die een gespreksbehandeling heeft uitgevonden die psychoanalyse 
heet, waarmee we in staat zijn patiënten te helpen hun psychische 
problemen te overwinnen. Tegenwoordig kunnen we aandoeningen 
verhelpen als extreme angsten of onverklaarbaar verdriet of iets wat we 
hysterie noemen  een aandoening waarbij een patiënt lichamelijke 
symptomen vertoont als verlamming en zelfs blindheid die een psychische 
oorzaak hebben. Mijn docenten in Zurich, Carl Jung en Eugen Bleuler, zijn 
pioniers geweest op dit terrein. Ik ben erg geïnteresseerd in deze 
benadering en binnenkort begin ik in Berlijn met een voortgezette opleiding 
in de psychoanalyse bij Karl Abraham, een alom in hoog aanzien staande 
docent. Ik heb het een en ander gehoord over psychoanalyse. Ik heb 
mensen erover horen spreken als de zoveelste joodse samenzwering. Zijn al 
je docenten joden? In elk geval Jung en Bleuler beslist niet.

161. Ja, dat geweldige debat van u  met wat u net zegt heeft u al 
aangetoond dat het geen debat was over religieuze waarheden. Dat zal ook 
de reden zijn geweest waarom het Venetiaanse rabbinaat er niets van 
begreep. Jullie voerden allebei argumenten aan voor twee verschillende 
versies van het leven na de dood, en dat om redenen die niets hebben uit te 
staan met de werkelijkheid van dat leven na de dood. U probeert de 
bevolking onder de duim te houden met behulp van instrumenten als angst 
en hoop  de knuppels die religieuze leiders van oudsher hebben 
gehanteerd. U en alle andere rabbinale gezagdragers ter wereld beweren 
dat jullie de sleutel hebben die toegang verschaft tot het hiernamaals, en 
jullie gebruiken die sleutels om politieke controle uit te oefenen. Rabbijn 
Aboab daarentegen koos zijn standpunt om de angst te lenigen die leefde 
onder de leden van onze gemeente die hulp wilden bieden aan hun 
converso familie. Het was helemaal geen religieus geschil. Het was een 
politiek debat vermomd als iets religieus. Geen van beiden droegen jullie 
bewijzen aan voor het bestaan van dat leven na de dood, of dat nu een 
bewijs was op logische gronden, of zelfs maar een bewijs dat is ontleend 
aan de woorden van de Thora. Ik verzeker u dat het ook niet te vinden is in 
de Thora, en dat weet u ook.

181. Waar halen jullie die zekerheid vandaan? Niet uit de Thora! Die ken ik 
uit mijn hoofd, en daarin komt geen woord hiervan voor. Elk bewijs voor 
jullie bewering over de ziel van vader ontbreekt. Ik weet dat je zulke 
sprookjes te horen krijgt van onze rabbijnen, maar zie je dan niet hoe goed 
dat hun uitkomt? Met angst en hoop houden ze ons onder de duim: angst 
voor wat er zal gebeuren na de dood, en de hoop dat we een gelukkig leven 
zullen leiden in het hiernamaals, als we ons leven hier op een bepaalde 
manier leven, namelijk op een manier die goed is voor de gemeente en het 
voortbestaan van het gezag van de rabbijnen.



239. Waarom moest je zo nodig al die schande en rampzaligheid over jezelf 
afroepen? Waarom ben je niet gewoon vertrokken, ergens anders heen? 
Waarheen? Zie ik er Nederlands uit? Een jood kan niet zomaar verdwijnen. 
En denk eens aan mijn broer en zus. Bedenk toch hoe moeilijk het zou zijn 
om bij hen weg te gaan en vervolgens voortdurend opnieuw te moeten 
beslissen om bij hen vandaan te blijven. Het is beter zo. En ook beter voor 
mijn familie. Nu hoeven ze er niet keer op keer opnieuw voor te kiezen om 
niet met hun broer te praten. De cherem van de rabbijn heeft voor eens en 
altijd voor mij en voor hen besloten. Dus volgens jou is het beter om je lot 
in handen te leggen van anderen? Beter om niet te kiezen maar om anderen 
te dwingen die keuze voor je te maken? Zei je zojuist niet dat er altijd een 
keus is?

272. Onlangs las ik een passage van de Romeinse wijsgeer Seneca die zegt: 
Geen vrees durft het hart te betreden dat zich heeft bevrijd van de angst 
voor de dood. Met andere woorden: zodra je de angst voor de dood hebt 
overwonnen, overwin je elke andere angst.

283. Dit is zo belangrijk, Herr Doktor, dat ik het nog eens zeg: U zult uw 
innerlijke conflicten niet oplossen door Alfred Rosenberg te blijven 
ontvangen. Die zult u moeten oplossen tijdens uw psychoanalyse, nietwaar? 
Friedrich knikte gelaten. Dus ik vraag nogmaals: waarom wilt u hem zien? 
Dat weet ik niet zeker. Ik geef toe dat hij een gevaarlijk man is, een man die 
haat zaait. En toch denk ik nog steeds aan hem als de kleine buurjongen in 
plaats van als een intens slecht mens. Ik zie hem als iemand die misleid is 
en niet als een demon. Hij gelooft oprecht in die rassennonsens, en zijn 
gedachten en handelingen vloeien volmaakt logisch voort uit de premissen 
van Houston Stewart Chamberlain. Ik geloof niet dat hij een psychopaat of 
een sadist is, of een gewelddadig mens. Hij is eerder nogal verlegen, bijna 
laf en erg onzeker. Hij kan niet goed omgaan met anderen en heeft al zijn 
hoop gesteld op de liefde van zijn leider, Hitler. Maar intussen is hij zich 
wel bewust van zijn beperkingen en opmerkelijk genoeg bereid om in 
therapie te gaan. Dus wat voor doelen stelt u zich in de therapie? Misschien 
is het naïef van me, maar is het niet waar dat hij de wereld minder schade 
zal berokkenen als ik erin slaag een ethisch hoogstaander mens van hem te 
maken? Dat is toch zeker beter dan niets doen? Misschien kan ik hem zelfs 
helpen zich te buigen over de heftigheid en de onredelijkheid van zijn 
antisemitisme. Ach, als u in staat was om het antisemitisme te analyseren, 
zou u de Nobelprijs in de wacht slepen die Freud tot nu toe nog steeds niet 
heeft gekregen. Hebt u ideeën over hoe u dat wilt aanpakken

284. Ik ben nog maar een beginneling, maar ik heb wel een idee. Ik heb u 
verteld dat ik hem heb geholpen bij het lezen van Spinoza. Nu staat in het 
vierde deel van de Ethica  het deel dat gaat over de bevrijding van de 
hartstochten uit de slavernij  een zinsnede die mijn aandacht heeft 
getrokken. Spinoza zegt daar dat de rede niet is opgewassen tegen de 



hartstocht, en dat wij daarom de rede tot een hartstocht moeten maken. 
Hm, boeiend. En hoe stelt u zich voor dat aan te pakken? Er staat me geen 
precieze aanpak voor ogen. Maar ik weet wel dat ik moet proberen zijn 
nieuwsgierigheid naar zichzelf te voeden. Is niet iedereen intens 
geïnteresseerd in zichzelf? Wil niet iedereen alles over zichzelf weten? Dat 
geldt zeker voor mij. Dus ik zal proberen Alfreds nieuwsgierigheid naar 
zichzelf te prikkelen. Een boeiende manier om een therapie vorm te geven, 
Herr Doktor Pfister. Een originele manier. En nu maar hopen dat hij wil 
meewerken, en ik zal alles doen om behulpzaam te zijn als supervisor. 
Maar ik vraag me af of er geen zwak punt zit in uw argumentatie. Wat is dat 
dan? Overhaast generaliseren. Therapeuten zijn anders dan anderen. Wij 
zijn vreemde eenden in de bijt. De meeste mensen zijn niet zo intens 
nieuwsgierig naar alles wat met de geest te maken heeft als wij. Als ik het 
zo beluister, staat hem een heel ander doel voor ogen dan u: wat hij wil is 
in een beter blaadje komen bij zijn medenazis. Dus bedenk wel dat het 
gevaar bestaat dat de therapie de zaken er alleen maar slechter op maakt 
voor ons allemaal! Laat ik wat concreter zijn. Als u erin slaagt Rosenberg 
zodanig te veranderen dat Hitler meer van hem houdt, hebt u er alleen 
maar voor gezorgd dat hij met meer ecintie slecht kan zijn. Dat begrijp ik. 
Het is mijn taak hem te helpen een ander, posihet

310. Ik heb iets bedacht over die veranderde houding van Hitler tegenover 
jou. Ik denk dat die samenhangt met zijn verandering in optreden, die 
houding van visionair die hij heeft aangenomen. Het heeft er veel van dat 
hij probeert zichzelf te herscheppen, meer dan levensgroot te worden. En ik 
denk dat hij zichzelf op een afstand wil houden van degenen die hem 
hebben gekend toen hij nog een doodgewone sterveling was. Misschien is 
dat wel wat er achter zijn pogingen schuilgaat om zich van jou los te 
maken. Daar dacht Alfred even over na. Zo had ik het nog niet bekeken. 
Maar volgens mij zit er veel waars in wat je zegt. Hij heeft een nieuw 
groepje vertrouwelingen, en iedereen die in de periferie zit, moet 
ontzettend zijn best doen om te worden gehoord. Met Gring als enige 
uitzondering heeft hij de complete oude garde buitengesloten. Er is n 
uitzonderlijk kwaadaardige nieuwkomer, ene Joseph Goebbels, die volgens 
mij de mefisto gaat worden van onze ooit zo fatsoenlijke beweging. Ik kan 
hem niet uitstaan, en dat gevoel is volkomen wederzijds. Op dit moment is 
Goebbels uitgever van een nazidagblad in Berlijn, en binnenkort krijgt hij 
de leiding over alle naziverkiezingen. En dan is er nog een nieuwe 
vertrouweling: Rudolf Hess. Die loopt al een tijd mee en voerde tijdens de 
putsch het bevel over een SA-divisie. En toch kwam hij veel later dan ik in 
Hitlers leven. Hij zat in een cel vlak bij die van Hitler in Landsberg en zocht 
hem dagelijks op. Aangezien hij van plan was om bij de zaak van zijn vader 



te gaan werken, had hij een opleiding stenografie genoten, en Hitler begon 
hem Mein Kampf te dicteren. Ik geef toe dat ik jaloers was op Hess. Ik was 
met alle liefde elke dag naar de gevangenis gegaan om Hitler op te zoeken. 
Ze kregen het eerste deel af in de gevangenis, en ik geloof dat Hess een 
groot deel van de redactie voor zijn rekening heeft genomen waarvan he

312. Wat ik bedoel, is dat therapie om verandering draait, en ik probeer je 
te helpen te achterhalen wat je precies wilt veranderen aan jezelf. Als je 
zegt dat de schuld voor je probleem volledig bij anderen ligt, dan blijft me 
als therapeut niets anders over dan je te troosten, je te helpen om te gaan 
met die onheuse bejegening of je de suggestie aan de hand te doen om 
andere mensen te zoeken om mee samen te werken.

316. Bewijzen, zei je? Mijn diepste gevoelens zijn mijn bewijzen. Wij echte 
Ariërs verlaten ons op onze hartstochten, en we weten hoe we die moeten 
gebruiken om onze rechtmatige positie als heersers te heroveren. Die 
hartstocht zie ik, maar ik hoor nog steeds geen bewijzen. Op mijn 
vakgebied zoeken we altijd naar de oorzaak van heftige hartstochten. Ik zal 
je over een theorie uit de psychiatrie vertellen die naar mijn idee heel 
relevant is voor onze discussie. De Weense arts Alfred Adler heeft veel 
geschreven over de wijdverbreide minderwaardigheidsgevoelens die 
simpelweg het resultaat zijn van het feit dat we opgroeien als mens en een 
lange periode doormaken waarin we ons hulpeloos, zwak en afhankelijk 
voelen. Heel veel mensen ervaren dat minderwaardigheidsgevoel als iets 
ondraaglijks en compenseren het door een superioriteitscomplex te 
ontwikkelen, wat doodeenvoudig de andere kant van dezelfde medaille is. 
Volgens mij zou dat ook weleens bij jou kunnen spelen, Alfred. We hebben 
het gehad over hoe ongelukkig je was als kind, omdat je nergens thuis was, 
niet bijzonder geliefd was, en voor een deel je best deed om succes te 
hebben om het anderen in te peperen, weet je nog? Geen reactie van Alfred, 
die hem alleen maar strak aankeek. Friedrich ging verder: Volgens mij maak 
je dezelfde fout als de joden die zichzelf tweeduizend jaar lang hebben 
beschouwd als een superieur volk, als het uitverkoren volk van God. Jij en ik 
waren het erover eens dat Spinoza die bewering onderuit heeft gehaald, en 
voor mij staat het vast dat hij, als hij nog zou leven, met de kracht van zijn 
logica net zo goed jouw beweringen over het Arische ras onderuit zou 
halen.

397. Wie weet is dit wel onze laatste kans, Bento. Vertel me dan op zijn 
minst iets over de grote lijnen van de dingen waarmee je bezig bent. Dat wil 



ik ook graag, maar waar moet ik beginnen? Laat ik maar beginnen bij mijn 
eigen uitgangspunt: wat ben ik? Wat is mijn kern, mijn essentie? Wat maakt 
me tot wat ik ben? Waar ligt het aan dat ik deze persoon ben geworden en 
niet een andere? Als ik aan zijn denk, is er een fundamentele waarheid die 
op het eerste gezicht voor zichzelf spreekt: Net als ieder ander levend 
wezen streef ik ernaar om in mijn eigen zijn te volharden. Naar mijn 
mening vormt deze conatus, dit verlangen om wel te varen, de kracht 
achter alles wat mensen ondernemen. Dus jij gaat uit van het individu in 
plaats van uit te gaan van de tegenpool daarvan, de gemeenschap, die voor 
mij het belangrijkst is? Maar daarom stel ik me de mens nog niet voor als 
een solitair wezen. Ik kijk alleen anders aan tegen dat idee van 
verbondenheid. Ik haak naar de vreugdevolle ervaring die niet zozeer 
voortkomt uit verbondenheid als wel uit het verlies van afgescheidenheid

400-401. Dus begrijp je nu, gegeven alles wat ik heb gezegd over mijn 
beroep op de rede, waarom ik erop tegen ben om woorden en gebeden te 
lezen en uit te spreken zonder rekening te houden met hun inhoud? Die 
innerlijke splitsing kan eenvoudig niet goed zijn voor je geestelijke 
gezondheid. Ik kan me niet voorstellen dat rituelen kunnen coëxisteren met 
een heldere, logisch denkende geest. Ik geloof dat die elkaars heftige 
tegenstanders zijn. Ik beschouw rituelen niet als iets gevaarlijks, Bento. 
Vergeet niet dat ik doordesemd ben in de geloofsovertuigingen en rituelen 
van zowel het katholicisme als het jodendom en in de afgelopen twee jaar 
heb ik me ook in de islam verdiept. Hoe meer ik lees, des te meer ik 
getroffen word door het besef dat elke religie zonder uitzondering 
gemeenschapszin oproept, rituelen en muziek gebruikt en een mythologie 
ontwikkelt vol verhalen over wonderbaarlijke gebeurtenissen. En elke religie 
belooft zonder uitzondering een eeuwig leven, vooropgesteld dat iemand 
op een voorgeschreven manier leeft. Is het niet opmerkelijk dat religies die 
op verschillende plekken op de wereld ontstaan zo sterk op elkaar lijken? 
En wat wil je daarmee zeggen? Daar wil ik mee zeggen, Bento, dat als 
rituelen, ceremonies en ook bijgeloof dan zo sterk zijn verweven met het 
wezen van mensen, het misschien geoorloofd is om te concluderen dat wij 
mensen die zaken nodig hebben. Ik heb ze niet nodig. Kinderen hebben 
zaken nodig die volwassenen niet nodig hebben. De mens van tweeduizend 
jaar geleden had zaken nodig waaraan de mens nu geen behoefte meer 
heeft. De reden voor de bijgelovigheid in al die culturen was volgens mij dat 
de mens in het verre verleden doodsbang was voor de geheimzinnige 
grilligheid van het bestaan. Hij ontbeerde de kennis die datgene had 
kunnen bieden wat hij het hardste nodig had: verklaringen. En in die lang 
vervlogen tijd greep hij naar de enige vorm van verklaring die voorhanden 
was: het bovennatuurlijke, en dat deed hij met gebeden, offerandes, 
koosjere wetten en En? Ga eens verder, Bento. Wat voor doel dienen die 
verklaringen? Verklaringen stellen gerust. Ze verzachten de angst en de 
onzekerheid. De mens uit het verre verleden wilde voortbestaan, was bang 



voor de dood, stond hulpeloos tegenover een groot deel van zijn omgeving, 
en verklaringen gaven hem het gevoel, of in elk geval de illusie dat hij het 
De mens uit het verre verleden wilde voortbestaan, was bang voor de dood, 
stond hulpeloos tegenover een groot deel van zijn omgeving, en 
verklaringen gaven hem het gevoel, of in elk geval de illusie dat hij het voor 
het zeggen had. Hij kwam tot de conclusie dat als het zo is dat alles wat er 
gebeurt een bovennatuurlijke oorzaak heeft, het misschien mogelijk is om 
een manier te vinden om het bovennatuurlijke gunstig te stemmen.En? Ga 
eens verder, Bento. Wat voor doel dienen die verklaringen? Verklaringen 
stellen gerust. Ze verzachten de angst en de onzekerheid.

406. Beiden wisten ze dat de tijd bijna was verstreken, en Franco sprak dan 
ook snel. Ik hoop een ander soort jodendom te scheppen dat gebaseerd is 
op onze liefde voor elkaar en onze gezamenlijke tradities. Ik wil diensten 
houden waarin geen sprake is van het bovennatuurlijke, diensten die 
uitgaan van ons gedeelde mens-zijn en kennis ontlenen aan de Thora en de 
Talmoed die zal leiden tot een liefdevol en ethisch leven. We zullen 
inderdaad de joodse wetten naleven, maar dan in dienst van onze 
verbondenheid en een ethisch leven en niet omdat ze door God zijn 
opgelegd. En dat alles zal doortrokken zijn van de geest van mijn vriend 
Bento de Spinoza. Bij mijn plannen voor de toekomst stel ik me jou soms 
voor als een vader. Ik droom ervan om een synagoge te bouwen waarheen 
jij je eigen zoon zou sturen. Bento veegde een traan weg die over zijn wang 
rolde. We zijn het helemaal met elkaar eens als jij gelooft dat we voldoende 
ceremonie moeten gebruiken om tegemoet te komen aan dat deel van 
onszelf dat daar nog steeds behoefte aan heeft, maar ook weer niet zoveel 
dat we er de slaaf van worden. Dat is inderdaad mijn opstelling. En is het 
niet wrang dat jij weliswaar het jodendom van buitenaf wilt veranderen, en 
ik van binnenuit, maar dat we allebei met een cherem te maken krijgen, jij 
nu al, en ik ongetwijfeld in de toekomst? Met het tweede deel van je 
uitspraak  dat het wrang is dat we allebei met een cherem te maken krijgen  
ben ik het eens, maar om te voorkomen dat je me verkeerd begrijpt, ben ik 
zo vrij om nog maar eens te herhalen dat het niet mijn bedoeling is om het 
jodendom te veranderen. Ik hoop dat alle religies, waaronder het 
jodendom, zullen worden weggevaagd, dankzij een noodzakelijke 
toewijding aan de rede. Bento wierp een blik op de klok. Het is helaas tijd, 
Franco  het is al bijna twee uur  en de trekschuit kan elk moment hier zijn.


