
'HONGER IS EEN VOORTSCHRIJDEND PROCES'

'Honger is een voortschrijdend proces', schreven wij in het aan de Duitse
concentratiekampen gewijde achtste deel van dit werk in hoofdstuk 5,
en wij haalden vervolgens de beschrijving aan van de verschillende stadia
van dat proces zoals zij meer dan dertig jaar later door mr. F. B. Bakels
op grond van zijn eigen concentratiekamp-ervaringen op schrift werd
gesteld. Wij citeren opnieuw:

'Als de honger voortduurt, krijg je geeuwhonger, gevoelens van duizeligheid
en een hol gevoel in de maagstreek. Je staat ietwat trillend op de benen. In een
verder gevorderd stadium komt de obsessie: je gaat je spijzen en maaltijden
voorstellen, wat gepaard kan gaan met speekselvloed. De geest werkt dikwijls
extra helder; er begint een proces van afsterving, vergeestelijking. Daarentegen
vermindert het concentratievermogen. Als de echte hongersnood begint, komen
er tal van lichamelijke verschijnselen. Suizingen in het hoofd, trillende knieën,
algemene verslapping; water in de voeten, onder de ogen, vervolgens in de benen,
en verder (oedeem). De maag lijkt een losliggend orgaan in de buik, je kunt hem
daar voelen zweven. Soms lijkt het alsof in de maag een dweil wordt uitge-
wrongen; dat kan ook pijn doen. Voortschrijdende hongersnood veroorzaakt
natuurlijk een verschrikkelijke vermagering, vooral zichtbaar aan de bovenarmen,
de hals, de dijen, de billen. De knie wordt een dikke beenderklomp tussen boven-
en onderstaak. Als je op een houten bank gaat zitten wiebelen, voel je dat je op
twee stokken zit, rechts - links. Je begint te hallucineren, je droomt overdag en
stellig 's nachts van bergen eten en woeste schranspartijen. Je concentratiever-
mogen is verdwenen, het lukt niet de gedachten te verzamelen, gesprekken
worden al gauwafgebroken, ineens. Loop je een wondje op, dan zweert het
binnen een uur; het wil niet of nauwelijks genezen. Door een combinatie van
factoren, en mede afhankelijk van het soort voedsel dat je nog krijgt, ontstaat
meestal chronische diarrhee; je moet vele malen per dag plotseling en dringend
defaeceren, lijkend op vuilgele of lichtbruine waterstromen. Daarbij heb je het
gevoel dat het leven zelf uit je wegvloeit. Het lichaam is dan langzamerhand vel
over been: een gore, slappe, schilferige huid als een zak om het gebeente heen
gedrapeerd. Je hebt het altijd koud, de organen lijken nu allemaallos in de romp
te hangen: hart, longen, nieren, lever ... en de kou omringt ze. Opstaan kost
grote moeite, lopen nog meer, je bent erg licht in het hoofd, de eetlust neemt
af, kan zelfs verdwijnen. Je bent dan een heel eind heen, dicht bij de dood. Je
bent ... niet meer dan een nog bewegend skelet, bijeengehouden door wat pezen
en banden en een zak van huid. Communicatie met lotgenoten is er niet meer,
voor praten ontbreekt de energie."

, F. B. Bakels: Nacht-und-Nebel. Mijn verhaal uit Duitsegevangenissen en concentratiekam-
pen (1977), p. 84-85.
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