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Per toeval trof ik dit boek aan op de Foire du Livre in Brussel uit het 
Pools vertaald door Elisabeth Destrée-Van Wilder. 

Apotheker Tadeusz Pankiewicz (°1908) stamt uit een 
apothekersfamilie. Het is zijn vader die zijn kleine apotheek in 
Sambor verkoopt om zich in Krakau in 1908 te vestigen in de 
apotheek In deAdelaar{A l'aigle) op het Zgodyplein. 
Pankiewicz studeert farmacie aan de universiteit van Krakau en 
volgt zijn vader op in de apotheek in 1930. 
Moest hij niet om familiale redenen voor het apothekersberoep 
gekozen hebben, dan had hij zeker filologie of een kunstrichting 
gekozen. Dit blijkt niet alleen uit zijn schrijverstalent maar ook uit de 
veelvuldige en dichte contacten die hij heeft in de apotheek met 
intellectuelen en kunstenaars. 
De apotheek wordt een ontmoetingsplaats van artiesten en acteurs 
niet alleen voor en tijdens de oorlog maar ook na de bevrijding. Uit 
gans Polen, maar vooral uit het verwoeste Krakau komt men naar 
zijn apotheek en wordt er over ballet, opera, operette en theater 
gediscuteerd. Onder het communistisch bewind worden de 
apotheken staatseigendom. Zo ook In deAdelaar'm 1953. 
Wegens zijn capaciteiten wordt Pankiewicz een grote apotheek 
aangeboden maar hij verkiest een kleine vestiging in een voorstad 
van Krakau. 
Omwille van zijn inzet voor de Joden uit het getto wordt hij na de 
oorlog in Israël uitgenodigd door Ben Gourion waar hij onder
scheiden wordt. In 1967 wordt de apotheek op het Zgodyplein 
gesloten. 
Op 5 november 1993 overlijdt Pankiewicz in zijn geliefde Krakau. 

Wat was de verdienste van Tadeusz Pankiewicz? 

Het Zgodyplein waar de apotheek gevestigd was lag op de rand van 
het getto van Krakau. 
Als Pools staatsburger (ariër, niet-jood) kon Pankiewicz ongestoord 
zijn apotheek uitbaten en had hij en zijn assistenten vrijgeleiden 
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(Blauschein) om de apotheek te bereiken, dag en nacht. Inderdaad 
was de apotheek in de vroege jaren '40 de klok rond open, wat hij 
meer dan twee jaar heeft volgehouden. 
Vanuit deze locatie en zijn positie van apotheker kon hij de evolutie 
volgen van de eerste grenzen die rond het getto werden getrokken 
tot de definitieve leegloop van deze stadswijk. Aanvankelijk telde het 
getto een 320 gebouwen met 1600 inwoners. In 1941 kondigen de 
eerste beperkingen zich aan: Poolse opschriften worden vervangen 
door Hebreeuwse, verbod op het dragen van een baard en krullen, 
opeisen van pels en bont en het blokkeren van rekeningen en 
kluizen. 
De ontruiming van het getto gebeurt in drie fazen: 

omwille van "overbevolking" worden 1000 personen 
(ouderlingen en zwervers) met een treintransport vervoerd naar een 
landstreek enkele honderd kilometer noordelijk, waar ze zich 
moeten integreren in dorpen en gehuchten. Enkele dagen later zijn 
de meeste teruggekeerd naar het getto. 

- In juni 1943 wordt de deportatie grondiger aangepakt: 
omsingeling door de Sonderdienst en vervoer naar Ukraine, 
waar men "land moest bewerken". 

- De derde fase was de grondige, finale uitdrijving: geen 
bagage meenemen, huizen verzegelen, zonder respect voor 
ouderen of kinderen. 7000 Joden werden gedeporteerd en 
600 bleven ter plaatse dood (het merendeel op het 
Zgodyplein, het verzamelpunt). T. Pankiewicz zag o.a. twee 
Joodse collega's opnemen met hun familie: Leon Salpeter en 
Immerglück. 

De transporten gebeurden naar een kamp opgericht op een oud 
Joods kerkhof buiten de stad: Plaszow. 

In 1942 wordt het uitgedunde getto nog ingekrompen en in 
december 1942 in twee delen gesplitst A en B, zodanig dat deel B 
volledig wordt afgesloten van de buitenwereld. 
Een koerierdienst wordt door de Duitsers toegelaten om 
geneesmiddelen tot aan de prikkeldraad te brengen wat de nodige 
vergissingen en misbruiken meebracht. 
Door de leegloop van de wijk, het gebrek aan betaalmiddelen en het 
verhinderen van vlot verkeer naar de apotheek moet deze in 1943 
sluiten (slechts enkele uren per dag blijft ze geopend.) 

Dat onze waarnemer op de eerste lijn van deze tragedie een 
apotheker is blijkt uit talloze details en opmerkingen. In de eerste 
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fase van het getto, wanneer het leven nog min of meer normaal 
verloopt, geeft Pankiewicz heel wat details over de Joodse keuken, 
die hij ongetwijfeld ook zelf proefde: ferfel van worst, karper op 
Joodse wijze, tsoulend. Maar ook chartreuse, wodka en sliwowich 
ontbraken niet en menig souper in de apotheek liep uit tot diep in de 
nacht. Naar mate de situatie verergerde krijgen we meer details van 
wat er ook in de apotheek verbruikt werd. 
Ethanol was een constante: de apotheek was zeker op het einde de 
enige plek waar men deze troost nog kon vinden/kopen: drinken om 
te vergeten. Maar ook valeriaan en bromiden waren erg in trek om de 
spanning te onderdrukken. 
De wijze raad en geruststellende woorden van Pankiewicz hadden 
zeker ook een helende werking bij vele patiënten. Tijdens de 
hardhandige uitdrijving werden verbanden, kalmeermiddelen en 
pijnstillers vaak gratis verdeeld aan verplegers en dokters voor 
slachtoffers die een zekere dood tegemoet gingen. 
Wanneer de toestand in het getto nog slechter werd beschrijft 
Pankiewicz ons enkele pathologies: depressies, zenuwuitputting, 
apathie en zelfmoord. Voor dit laatste kwam ook de apotheek gewild 
of niet gewild tussen beide: luminal en kaliumcyanide worden 
geciteerd. Zelfs aan kinderen werd luminal en codeïne gegeven 
ofwel om hen kalm te houden wanneer families zich verstopten voor 
de Gestapo ofwel als eutanacum, vooral in de eindfase van het 
getto. 
In de strenge winter van 1943 werden veel bevroren ledematen 
verzorgd alsook scheurbuik en huidkwalen. Dikwijls werd er thee 
gedronken met... een scheutje ethanol. 

Tenslotte nog het verhaal van Bousko. 
Luitenant Oswald Bousko was afkomstig uit Wenen en vice-
commandant van de Duitse politie. Hij is het Hollywood-type van een 
Duitser: groot, blond, roepen en tieren en vergezeld van een 
scheperhond. Ondanks zijn ruw gedrag had Pankiewicz een zeker 
medeleven met die man: begonnen als fervente nazi keert hij zich 
even fervent tegen Hitler na de Ansluss van Oostenrijk. Uit schrik 
naar het Oostfront te worden gestuurd (1944) neemt hij Propidon. Dit 
is een stock-vaccin van verzwakte culturen strepto- en 
staphylococcen en pyocyaan bacillen. Werd gebruikt om de 
weerstand op te wekken en IM of SC toegediend. Kon koorts 
verwekken. Wat te verwachten was gebeurde: hij krijgt koorts, 
hevige furonkels en wordt naar het ziekenhuis gebracht. Hij herstelt, 
slaagt er in te vluchten maar wordt later herkend en ten slotte 
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gefusilleerd. 
Na het lezen van dit boek moest ik onwillekeurig denken aan de 
oproep die gedaan werd op één van de congressen van de Kring: 
elke apotheker zou moeten een dagboek bijhouden. Op gans zijn 
carrière gebeuren er hoe dan ook feiten niet altijd zo spectaculair als 
bij collega Pankiewicz die voor de plaatselijke, nationale of 
farmaceutische geschiedenis waarde en betekenis kunnen hebben. 

"Permanent registreren en de dingen scherp omschrijven. 
Daar hou ik me op mijn leeftijd mee overeind. 
Het is de basis om gelukkig te zijn."J. Geeraerts (73). 

Apr. Romain Van Hautekerke 
Markt9,B-9140Temse 
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