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Toen de zeventienjarige Karl Roßmann, die door zijn arme 
ouders naar Amerika gestuurd was, omdat een dienst-
meisje hem verleid had en een kind van hem gekregen 
had, op het al langzaam geworden schip de haven van 
New York in voer, zag hij het al lang bekeken standbeeld 
van de vrijheidsgodin als in een plotseling sterker gewor-
den zonlicht. Haar arm met het zwaard stak omhoog, als-
of hij pas geheven was en rond haar gestalte waaiden de 
vrije winden.  
 ‘Wat hoog,’ zei hij tegen zichzelf en terwijl hij nog hele-
maal niet aan weggaan dacht, werd hij door de steeds ver-
der aanzwellende menigte kruiers die passeerden langza-
merhand tegen de reling geduwd.  

Een jonge man, die hij tijdens de reis vluchtig had leren 
kennen, zei in het voorbijgaan: ‘Heb je nog geen zin om 
van boord te gaan?’ ‘Ik ben toch klaar?’ zei Karl lachend 
en tilde uit overmoed en omdat hij een sterke jongen was, 
de koffer op zijn schouder. Maar toen hij over zijn kennis 
heen keek, die een beetje met zijn stok zwaaiend al door-
liep met de anderen, merkte hij dat hij zijn paraplu bene-
den in het schip had laten liggen. Hij vroeg de kennis, die 
daar niet zo blij mee was, of hij zo vriendelijk wilde zijn 
even op zijn koffer te passen, keek snel om zich heen om 
zich bij terugkomst te kunnen oriënteren en rende weg. 
Beneden ontdekte hij tot zijn spijt dat een gang waardoor 
hij een heel stuk had kunnen afsnijden, voor het eerst af-
gesloten was, wat waarschijnlijk verband hield met de 
ontscheping van alle passagiers, en hij moest door een 
enorm aantal kleine ruimten, gangen met allemaal boch-
ten en telkens weer een hele rij trappetjes moeizaam zijn 
weg zoeken naar een lege kamer met een verlaten schrijf-
tafel, tot hij, doordat hij deze route maar één of twee keer 
en altijd met veel mensen had gelopen, echt helemaal ver-
dwaald was. In zijn radeloosheid en omdat hij geen mens 
tegenkwam en alleen boven zich het schuifelen van de 
duizend mensenvoeten hoorde en in de verte als een 
zucht het laatste draaien van de al afgezette motor, begon 
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hij maar op een willekeurig deurtje te kloppen, waar hij 
op zijn zoektocht was beland. ‘Hij is open!’ riep iemand 
binnen en met een zucht van verlichting deed Karl de 
deur open. ‘Waarom sta je zo op de deur te rammen?’ 
vroeg een reus van een man, meteen toen Karl naar bin-
nen keek. Door het een of andere bovenlicht viel er flauw, 
boven in het schip allang verbruikt licht in de armzalige 
hut, waar een bed, een kast, een stoel en de man vlak 
naast elkaar stonden, alsof ze opgeslagen waren. ‘Ik ben 
verdwaald,’ zei Karl, ‘ik had het tijdens de reis helemaal 
niet in de gaten, maar het is een verschrikkelijk groot 
schip.’ ‘Ja, dat is waar,’ zei de man met enige trots, terwijl 
hij maar bleef prutsen aan het slot van een kleine koffer, 
dat hij met beide handen telkens weer dichtdrukte om 
naar de klik te luisteren. ‘Kom toch binnen,’ vervolgde de 
man, ‘blijf niet buiten staan.’ ‘Stoor ik niet?’ vroeg Karl. 
‘Nee hoor.’ ‘Bent u Duitser?’ vroeg Karl nog voor de ze-
kerheid, omdat hij veel gehoord had over de gevaren die 
nieuwkomers in Amerika vooral van de kant van Ieren 
dreigden. ‘Zeker, zeker,’ zei de man. Karl aarzelde nog. 
Daarop greep de man onverwachts de deurkruk en duw-
de Karl met de deur, die hij snel dichtdeed, zijn hut in. ‘Ik 
houd er niet van als ze vanuit de gang bij me naar binnen 
kijken,’ zei de man, die weer verderging met zijn koffer. 
‘Iedereen loopt maar langs en kijkt naar binnen, dat is niks 
voor mij.’ ‘Maar de gang is toch helemaal leeg?’ zei Karl, 
die ongemakkelijk tegen een stijl van het bed gedrukt 
stond. ‘Ja, nu,’ zei de man. Het gaat toch om nu? dacht 
Karl, het is moeilijk praten met die man. ‘Ga maar op bed 
liggen, daar heb je meer plaats,’ zei de man. Karl kroop er 
zo goed en zo kwaad als het ging op en moest hard lachen 
bij de eerste vergeefse poging om erop te springen. Maar 
nauwelijks lag hij of hij riep: ‘Jezus, ik ben mijn koffer he-
lemaal vergeten!’ ‘Waar is die dan?’ ‘Boven op het dek, 
een kennis past erop. Hoe heet hij ook alweer?’ En hij 
haalde uit een geheim zakje, dat zijn moeder voor de reis 
in de voering van zijn jasje had genaaid, een visitekaartje. 
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‘Butterbaum, Franz Butterbaum.’ ‘Heb je de koffer hard 
nodig?’ ‘Ja, natuurlijk.’ ‘Waarom heb je hem dan aan een 
vreemde gegeven?’ ‘Ik had mijn paraplu beneden laten 
liggen en ben weggerend om hem te halen, maar ik wou 
mijn koffer niet meeslepen. Daarna ben ik ook nog ver-
dwaald.’ ‘Ben je alleen? Reis je alleen?’ ‘Ja, alleen.’ Ik zou 
misschien bij deze man moeten blijven, schoot het Karl 
door zijn hoofd, waar vind ik zou gauw een betere vriend? 
‘En nou ben je ook nog je koffer kwijt. Over die paraplu 
heb ik het nog niet eens,’ en de man ging op de stoel zit-
ten, alsof hij nu een beetje in Karls probleem geïnteres-
seerd was. ‘Maar ik geloof dat de koffer nog niet verloren 
is.’ ‘Geloof geeft hoop,’ zei de man en hij krabde stevig in 
zijn korte, donkere, dichte haar. ‘Op het schip veranderen 
de gewoonten per haven; in Hamburg had die Butter-
baum van jou de koffer misschien bewaakt, maar hier zijn 
ze hoogstwaarschijnlijk allebei al spoorloos.’ ‘Maar dan 
moet ik meteen boven gaan kijken," zei Karl, terwijl hij om 
zich heen keek om te zien hoe hij eruit kon komen. ‘Blijf 
maar,’ zei de man, en met één hand tegen zijn borst duw-
de hij hem bijna ruw terug in bed. ‘Waarom?’ vroeg Karl 
geërgerd. ‘Omdat het geen zin heeft,’ zei de man. ‘Straks 
ga ik ook, dan gaan we samen. Óf de koffer is gestolen, 
dan is er niks aan te doen en je kunt er tot je laatste snik 
om blijven treuren, óf die man past er nog steeds op en 
dan is hij een domkop en hij moet erop blijven passen óf 
hij is gewoon een eerlijke vent en heeft de koffer laten 
staan en dan vinden we hem des te makkelijker, als het 
schip helemaal leeg is.’ ‘Weet u de weg op het schip?’ 
vroeg Karl wantrouwig en de verder overtuigende ge-
dachte dat zijn spullen op het lege schip het beste te vin-
den zouden zijn klopte volgens hem niet helemaal. ‘Ik ben 
toch scheepsstoker,’ zei de man. ‘U bent scheepsstoker!’ 
riep Karl blij, alsof dat al zijn verwachtingen overtrof, en 
hij keek met zijn hoofd op zijn handen naar de man. ‘Vlak 
voor de hut waar ik met de Slowaak sliep, was een luik 
waardoor je in de machinekamer kon kijken.’ ‘Ja, daar 
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werkte ik,’ zei de stoker. ‘Ik interesseer me altijd al voor 
techniek,’ zei Karl, die zijn gedachtegang volgde, ‘en ik 
was later vast en zeker ingenieur geworden, als ik niet 
naar Amerika had gemoeten.’ ‘Waarom moest je dan naar 
Amerika?’ ‘Ach,’ zei Karl met een wegwerpend gebaar. 
Daarbij keek hij de stoker glimlachend aan, alsof hij begrip 
vroeg voor het feit dat hij dat niet vertelde. ‘Dat zal wel 
een reden hebben gehad,’ zei de stoker en het was niet 
duidelijk of hij die reden wilde horen of dat niet nodig 
vond. ‘Nu zou ik ook stoker kunnen worden,’ zei Karl, 
‘mijn ouders kan het helemaal niet schelen wat ik word.’ 
‘Mijn baan komt vrij,’ zei de stoker, terwijl hij welbewust 
zijn handen in zijn broekzakken stopte en zijn benen in de 
gekreukte, leerachtige, staalgrijze broek op bed zwaaide 
om ze uit te strekken. Karl moest een stukje opschuiven 
naar de muur. ‘Gaat u van boord?’ ‘Ja, we gaan vandaag 
weg.’ ‘Waarom? Bevalt het u niet?’ ‘Ja, zo is het nou een-
maal, het hangt er niet altijd vanaf of het je bevalt of niet. 
Je hebt trouwens gelijk, want het bevalt me ook niet. Je 
wilt waarschijnlijk niet per se stoker worden, maar juist 
dan word je dat het makkelijkste. Nou, ik kan het je echt 
niet aanraden. Als je in Europa wou studeren, waarom wil 
je dat hier dan niet? De Amerikaanse universiteiten zijn 
toch veel en veel beter?’ ‘Dat kan best zijn,’ zei Karl, ‘maar 
ik heb bijna geen geld om te studeren. Ik heb wel over ie-
mand gelezen die overdag in een zaak werkte en ’s nachts 
studeerde, tot hij doctor was en geloof ik burgemeester 
werd. Maar daar moet je wel veel doorzettingsvermogen 
voor hebben, hè? Ik ben bang dat ik dat niet heb. Boven-
dien was ik geen bijzonder goede leerling en ik vond het 
echt niet erg om van school te gaan. En de scholen hier 
zijn misschien nog strenger. Ik ken bijna geen Engels. Ze 
houden hier toch al niet van buitenlanders, geloof ik.’ 
‘Heb je dat ook al gemerkt? Nou, dan is het goed. Dan ben 
je mijn man. Kijk, we zijn hier toch op een Duits schip, het 
is van de Hamburg-Amerika Lijn, waarom zijn we hier 
dan niet met Duitsers onder elkaar? Waarom is de eerste 
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machinist een Roemeen? Hij heet Schubal. Dat is toch niet 
te geloven? En die klootzak beult ons Duitsers af op een 
Duits schip. Denk niet –‘ hij had geen adem meer en wuif-
de ongeduldig met zijn hand – ‘dat ik klaag om te klagen. 
Ik weet dat jij er niets over te zeggen hebt en zelf een arm 
kereltje bent. Maar rottig is het wel.’ En hij sloeg een paar 
keer hard met zijn vuist op tafel en bleef naar zijn vuist 
kijken, terwijl hij sloeg. ‘Ik heb toch al op zoveel schepen 
gewerkt –‘ en hij noemde twintig namen achter elkaar, 
alsof ze één woord waren, het duizelde Karl – ‘en prima 
werk geleverd, ik kreeg complimenten, was een arbeider 
zoals mijn kapiteins graag hadden, zelfs op hetzelfde 
koopvaardijschip was ik een paar jaar –‘ hij kwam over-
eind, alsof dat het hoogtepunt van zijn leven was – ‘en 
hier op deze schuit, waar alles op rolletjes loopt, waar je 
niet hoeft na te denken – hier ben ik niks waard, hier loop 
ik Schubal altijd in de weg, ben een luilak, verdien het om 
eruitgegooid te worden en krijg mijn loon uit medelijden. 
Snap jij het? Ik niet.’ ‘Dat moet u niet over uw kant laten 
gaan!’ zei Karl opgewonden. Hij had bijna niet meer het 
gevoel dat hij zich op de onvaste bodem van een schip aan 
de kust van een onbekend werelddeel bevond, zo voelde 
hij zich hier thuis op het bed van de stoker. ‘Bent u al bij 
de kapitein geweest? Bent u bij hem al voor uw rechten 
opgekomen?’ ‘Ach, schiet toch op, ga toch weg! Ik wil je 
hier niet hebben. Je luistert niet naar wat ik zeg en je geeft 
me adviezen. Wat moet ik bij de kapitein?’ En vermoeid 
ging de stoker weer zitten en legde zijn gezicht in zijn 
handen. Een beter advies kan ik hem niet geven, zei Karl 
tegen zichzelf. En hij vond eigenlijk dat hij beter zijn kof-
fer had kunnen halen dan hier adviezen te geven die al-
leen maar dom gevonden werden. Toen zijn vader hem 
voor eens en voor altijd de koffer had gegeven, had hij 
voor de grap gevraagd: ‘Hoe lang houd je hem?’ En nu 
was hij die dierbare koffer misschien echt al kwijt. Zijn 
enige troost was dat zijn vader over zijn huidige toestand 
absoluut niets te weten kon komen, zelfs al ging hij op on-
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derzoek uit. Dat hij in New York aangekomen was, dat 
was het enige wat de scheepvaartmaatschappij nog kon 
zeggen. Karl vond het jammer dat hij spullen in de koffer 
nog nauwelijks gebruikt had, al had hij bijvoorbeeld al-
lang een schoon hemd aan moeten trekken. Dat was ver-
keerde zuinigheid geweest: nu hij aan het begin van zijn 
loopbaan netjes gekleed had moeten zijn, zou hij in een 
vuil hemd moeten verschijnen. Dat waren goede vooruit-
zichten. Verder was het verlies van de koffer echt niet zo 
erg, want het pak dat hij aanhad was zelfs beter dan dat in 
de koffer, dat eigenlijk alleen maar een reservepak was, 
dat zijn moeder nog vlak voor de reis had moeten verstel-
len. Nu herinnerde hij zich ook dat er in de koffer nog een 
stuk salami zat, dat zijn moeder als extraatje had ingepakt, 
maar waarvan hij nog maar heel weinig had kunnen eten, 
omdat hij tijdens de reis helemaal geen honger had gehad 
en de soep die op het tussendek uitgedeeld werd voor 
hem meer dan genoeg was geweest. Maar nu had hij de 
worst graag bij de hand gehad om de stoker er een plezier 
mee te doen. Want zulke mensen neem je makkelijk voor 
je in door ze een kleinigheid toe te stoppen, wist Karl nog 
van zijn vader, die door sigaretten uit te delen alle lagere 
medewerkers waar hij in zaken mee te maken had voor 
zich won. Nu had Karl om weg te geven alleen zijn geld 
bij zich en daar wilde hij, nu hij zijn koffer misschien al 
kwijt was, voorlopig niet aankomen. Hij moest weer aan 
zijn koffer denken en begreep nu echt niet waarom hij tij-
dens de reis zo goed op zijn koffer had gepast dat hij door 
het oppassen bijna geen oog dicht had gedaan, terwijl hij 
zich diezelfde koffer nu zo makkelijk had laten afpakken. 
Hij herinnerde zich de vijf nachten dat hij een kleine Slo-
waak, die twee slaapplaatsen links van hem lag, er de hele 
tijd van verdacht had een oogje op zijn koffer te hebben. 
Die Slowaak had alleen maar zitten loeren tot Karl van 
vermoeidheid eindelijk indutte, om de koffer met een lan-
ge stang, waar hij de hele dag mee speelde of oefende, 
naar zich toe te trekken. Overdag zag die Slowaak er on-
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schuldig genoeg uit, maar nauwelijks was het donker of 
hij stond van tijd tot tijd op van zijn slaapplaats om treurig 
naar Karls koffer te kijken. Karl kon dat heel duidelijk 
zien, want altijd had hier en daar iemand met de onrust 
van de emigrant een kaarsje aangestoken, al was dat vol-
gens de scheepsreglementen verboden, om onbegrijpelijke 
prospectussen van de emigratiebureaus te ontcijferen. Als 
er zo’n kaarsje in de buurt was, kon Karl even indomme-
len, maar was het ver weg of was het donker, dan moest 
hij zijn ogen openhouden. Van die inspanning was hij 
doodmoe geworden. En nu was het misschien helemaal 
voor niets geweest. Die Butterbaum, als hij die een keer te-
gen zou komen!  
 Op dat moment klonken buiten ver weg in de tot nu toe 
doodse stilte korte tikjes als van kindervoeten; ze kwamen 
dichterbij, werden sterker en nu was het een rustig mar-
cheren van mannen. Blijkbaar liepen ze, wat in de smalle 
gang vanzelf sprak, achter elkaar en je hoorde gerinkel als 
van wapens. Karl, die al op het punt gestaan had om zich 
op het bed uit te strekken in een van alle zorgen over de 
koffer en de Slowaak bevrijde slaap, schrok op en stootte 
de stoker aan om hem er eindelijk attent op te maken, 
want de voorhoede van de stoet leek bijna bij de deur te 
zijn. ‘Dat is de scheepskapel,’ zei de stoker. ‘Ze hebben bo-
ven gespeeld en gaan inpakken. Nu is alles klaar en we 
kunnen gaan. Kom maar.’ Hij nam Karl bij de hand, haal-
de op het laatste moment nog een Mariabeeldje van de 
muur boven het bed, stopte het in zijn borstzak, pakte zijn 
koffer en verliet met Karl haastig de hut.  
 ‘Nu ga ik naar kantoor om de heren te zeggen hoe ik er-
over denk. Er is niemand meer en je hoeft nergens reke-
ning mee te houden,’ herhaalde de stoker in alle toonaar-
den en hij wilde onder het lopen met een zijwaartse bewe-
ging van zijn voet een overstekende rat vertrappen, maar 
duwde de rat alleen maar sneller in het gat dat die nog op 
tijd bereikt had. De stoker was toch al langzaam in zijn be-
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wegingen, want al had hij lange benen, ze waren wel te 
zwaar.  
 Ze kwamen door een afdeling van de keuken, waar een 
paar meisjes met vuile schorten – ze morsten er met opzet 
op – stonden af te wassen in grote kuipen. De stoker riep 
een zekere Line bij zich, sloeg zijn arm om haar heupen en 
nam haar, terwijl ze zich de hele tijd koket tegen zijn arm 
drukte, een eindje mee. ‘De lonen worden nu betaald, wil 
je mee?’ vroeg hij. ‘Waarom zou ik die moeite doen, kom 
het geld maar brengen,’ antwoordde ze, glipte onder zijn 
arm door en rende weg. ‘Waar heb je die mooie jongen 
vandaan?’ riep ze nog, zonder een antwoord te verwach-
ten. Ze hoorden het lachen van alle meisjes, die even op-
gehouden waren met werken.  
 Maar ze liepen door en kwamen bij een deur met daar-
boven een timpaan, gedragen door kleine, vergulde karia-
tiden. Voor een scheepsinterieur zag het er heel overdadig 
uit. Karl merkte dat hij nog nooit in deze buurt geweest 
was, die tijdens de vaart waarschijnlijk voorbehouden was 
aan de passagiers van de eerste en tweede klasse, terwijl 
de scheidingsdeuren voor de grote schoonmaak nu open-
stonden. Ze waren ook inderdaad al een paar mannen te-
gengekomen die een bezem over hun schouder droegen 
en de stoker gegroet hadden. Karl verbaasde zich over de 
grote bedrijvigheid, want op zijn tussendek had hij daar 
weinig van gemerkt. Door de gangen liepen ook draden 
van elektrische leidingen en er klonk de hele tijd een klei-
ne bel.  
 De stoker klopte beleefd op de deur en toen er ‘Binnen!’ 
werd geroepen, nodigde hij Karl met een handgebaar uit 
om rustig naar binnen te gaan. Karl ging ook naar binnen, 
maar bleef bij de deur staan. Achter de drie patrijspoorten 
van de hut zag hij de golven van de zee en bij het zien van 
hun vrolijke beweging begon zijn hart te bonzen, alsof hij 
de zee niet vijf lange dagen aan één stuk door gezien had. 
Grote schepen kruisten elkaar en deinden op de golven 
voor zover hun gewicht het toestond. Wanneer je door je 
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oogharen keek, leken die schepen te wankelen door hun 
gewicht. Aan hun masten droegen ze smalle, maar lange 
vlaggen, die zich door de vaart wel ontplooiden, maar 
toch nog heen en weer wapperden. Er klonken saluutscho-
ten, waarschijnlijk van oorlogsschepen, de kanonslopen 
van zo’n niet al te ver voorbijvarend schip, waarvan de 
stalen mantels het zonlicht reflecteerden, leken wel gelief-
koosd door de vaste, gladde en toch niet kaarsrechte 
vaart. De kleine scheepjes en boten kon je, tenminste vanaf 
de deur, alleen uit de verte zien, terwijl ze met zijn allen in 
de openingen tussen de grote schepen binnenliepen. Ach-
ter dat alles lag New York Karl met de honderdduizend 
ramen van zijn wolkenkrabbers aan te kijken. Ja, in deze 
hut wist je waar je was.  
 Aan een ronde tafel zaten drie mannen, de een, een 
scheepsofficier, in blauw scheepsuniform en de twee an-
deren, ambtenaren van de havenautoriteiten, in zwarte, 
Amerikaanse uniformen. Op tafel lagen grote stapels do-
cumenten, die de officier eerst met de pen in de hand 
doorbladerde om ze vervolgens te overhandigen aan de 
twee anderen, die nu eens lazen en dan weer een samen-
vatting schreven of dingen opborgen in hun aktetas, als de 
een, die bijna aan één stuk door geluidjes met zijn tanden 
zat te maken, zijn collega niet iets dicteerde.  
 Bij de patrijspoort zat aan een bureau met zijn rug naar 
de deur een kleine man, die bezig was met grote folianten, 
die vóór hem op ooghoogte op een dikke boekenplank 
stonden. Naast hem stond een open geldkist, die tenmin-
ste op het eerste gezicht leeg was.  
 De tweede patrijspoort was leeg en bood het beste uit-
zicht. Maar in de buurt van de derde stonden twee man-
nen halfluid te praten. De een stond naast de patrijspoort 
geleund, droeg ook een scheepsuniform en speelde met 
het gevest van zijn degen. De man met wie hij sprak stond 
met zijn gezicht naar de patrijspoort en onthulde nu en 
dan door een beweging een deel van de onderscheidingen 
op de borst van de ander. Hij was in burger en had een 
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rotting die, omdat hij beide handen op zijn heupen hield, 
ook als een degen uitstak.  
 Karl had niet veel tijd om alles te bekijken, want er 
kwam al gauw een bediende naar hen toe om de stoker 
met een blik van “wat moet je hier” te vragen wat hij wil-
de. De stoker antwoordde even zacht als de vraag dat hij 
de hoofdkassier wilde spreken. De bediende maakte met 
een handbeweging duidelijk dat dat wat hem betreft niet 
kon, maar liep toch op zijn tenen met een grote boog om 
de ronde tafel naar de man met de folianten. Die man, en 
dat was duidelijk te zien, verstarde meteen door de woor-
den van de bediende, maar keek ten slotte om naar de 
man die hem wilde spreken, gesticuleerde vervolgens 
strikt afwijzend naar de stoker en voor de zekerheid ook 
naar de bediende. Daarop liep de bediende terug naar de 
stoker en zei op een toon alsof hij hem iets toevertrouwde: 
‘Maak dat je wegkomt uit deze hut!’  
 De stoker keek na dat antwoord neer op Karl alsof die 
zijn hart was dat hij zwijgend zijn beklag deed. Zonder 
verder na te denken maakte Karl zich los, rende dwars 
door de hut, waarbij hij zelfs even de stoel van de officier 
raakte, en de bediende rende gebukt met uitgestrekte ar-
men, alsof hij ongedierte achternazat, maar Karl was het 
eerste bij de tafel van de hoofdkassier, waar hij zich aan 
vasthield, voor het geval dat de bediende zou proberen 
hem weg te trekken.  
 Natuurlijk kwam de hele hut meteen tot leven. De 
scheepsofficier aan tafel was opgesprongen, de mannen 
van de havenautoriteiten keken rustig, maar aandachtig 
toe, de twee mannen bij het raam waren naast elkaar gaan 
staan en de bediende, die dacht dat hij nu de hoge heren 
belangstelling toonden niet meer op zijn plaats was, stapte 
achteruit. De stoker wachtte bij de deur gespannen op het 
moment dat hij in moest grijpen. De hoofdkassier ten slot-
te maakte in zijn stoel een flinke ruk naar rechts.  
 Karl haalde uit zijn geheime zakje, dat hij rustig bloot-
stelde aan de blikken van deze mensen, zijn paspoort te-
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voorschijn, dat hij in plaats van zich verder voor te stellen, 
geopend op tafel legde. Voor de hoofdkassier leek dat pas-
poort bijzaak, want hij tikte het met twee vingers opzij, 
waarop Karl zijn paspoort weer in zijn zak stak, alsof die 
formaliteit tot tevredenheid afgehandeld was. ‘Als u het 
goedvindt,’ begon hij vervolgens, ‘wil ik even zeggen dat 
meneer de stoker volgens mij onrechtvaardig behandeld 
is. Er is hier een zekere Schubal, die hem dwarszit. Hijzelf 
heeft al op veel schepen, die hij allemaal op kan noemen, 
tot grote tevredenheid gediend, hij is ijverig en doet zijn 
werk goed en het is echt niet duidelijk waarom hij juist op 
dit schip, waar het werk toch niet zo bijzonder zwaar is als 
bijvoorbeeld op koopvaardijschepen, zijn werk slecht zou 
doen. Het kan dus alleen maar laster zijn die hem hindert 
en waardoor hij niet de erkenning krijgt die hij anders be-
slist zou krijgen. Ik heb alleen de algemene dingen over 
deze kwestie gezegd en zijn bijzondere bezwaren zal hij 
zelf naar voren brengen.’ Karl had zich met deze kwestie 
tot alle heren gericht, omdat ze inderdaad ook allemaal 
luisterden en omdat het veel waarschijnlijker was dat er 
zich in het hele gezelschap een rechtvaardige bevond dan 
dat die rechtvaardige nu net de hoofdkassier was. Slim ge-
noeg had Karl bovendien verzwegen dat hij de stoker nog 
maar kort kende. Verder had hij nog veel beter gesproken, 
als hij niet in de war gebracht zou zijn door het rode ge-
zicht van de man met de rotting, die hij van zijn huidige 
standpunt voor het eerst zag.  
 ‘Het klopt allemaal woord voor woord,’ zei de stoker, 
nog voor iemand iets gevraagd had en zelfs voor iemand 
naar hem gekeken had. Dat overhaaste van de stoker zou 
een grote fout geweest zijn, als de man met de onderschei-
dingen die, zoals Karl begreep, de kapitein moest zijn, 
blijkbaar niet al besloten had naar de stoker te luisteren. 
Hij stak namelijk zijn hand uit en riep naar de stoker: 
‘Kom maar hier!’ met een stem die zo stevig was dat je er 
met een hamer op kon slaan. Nu hing alles af van het ge-
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drag van de stoker, want dat zijn zaak gegrond was, daar 
twijfelde Karl niet aan.  
 Gelukkig bleek bij deze gelegenheid dat de stoker al 
veel van de wereld had gezien. Met voorbeeldige kalmte 
pakte hij uit zijn koffertje zonder aarzelen een stapeltje pa-
pieren en een aantekenboekje, negeerde de hoofdkassier 
volkomen en ging alsof het vanzelfsprekend was naar de 
kapitein en legde zijn bewijsstukken op de vensterbank. 
De hoofdkassier moest zich er wel mee bemoeien. ‘Die 
man is een bekende querulant,’ legde hij uit, ‘hij is meer 
bij de kas dan in de machinekamer. Hij heeft Schubal, toch 
een rustige man, volkomen wanhopig gemaakt. Luister 
eens,’ zei hij tegen de stoker, ‘je opdringerigheid gaat toch 
echt te ver! Hoe vaak hebben ze je de hut met de kas niet 
uitgegooid, omdat je daarom vroeg met die altijd volko-
men ongegronde eisen? Hoe vaak ben je vandaar niet naar 
de hoofdkassa hier komen rennen? Hoe vaak hebben ze je 
niet goedschiks gezegd dat Schubal je directe meerdere is 
en dat je als ondergeschikte hebt te gehoorzamen? En nu 
kom je uitgerekend hier, nu de kapitein er is, je schaamt je 
niet om hem lastig te vallen en geneert je niet om je sma-
keloze beschuldigingen naar voren te laten brengen door 
dit ventje, dat ik nooit eerder op dit schip gezien heb.’  
 Karl hield zich met moeite in om niet naar voren te 
springen. Maar daar was ook al de kapitein, die zei: ‘Laten 
we even naar deze man luisteren. Schubal gaat langzamer-
hand toch al veel te veel zijn eigen gang, waarmee ik nog 
niets ten gunste van u wil zeggen.’ Dat laatste was be-
stemd voor de stoker; natuurlijk kon de kapitein niet di-
rect voor hem opkomen, maar alles leek de goede kant op 
te gaan. De stoker stak van wal en overwon zichzelf al 
meteen door Schubal “meneer” te noemen. Wat had Karl 
een plezier aan het verlaten bureau van de hoofdkassier, 
waar hij van louter plezier telkens weer op een brievenwe-
ger drukte. Meneer Schubal is onrechtvaardig. Meneer 
Schubal trekt buitenlanders voor. Meneer Schubal stuurde 
de stoker de machinekamer uit en liet hem wc’s schoon-
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maken, wat toch niet de taak van de stoker was. Eén keer 
werd er zelfs getwijfeld aan de bekwaamheid van meneer 
Schubal, die eerder schijn zou zijn dan werkelijkheid. Op 
dat moment keek Karl intens naar de kapitein, vertrouwe-
lijk, alsof hij een collega was, alleen om te zorgen dat hij 
zich door de wat onhandige manier van uitdrukken van 
de stoker niet in diens nadeel liet beïnvloeden. Toch was 
er uit alle woorden niets concreets op te maken en al keek 
de kapitein nog steeds voor zich uit met in zijn ogen de 
vaste wil om de stoker deze keer tot het eind toe aan te ho-
ren, de andere heren werden wel ongeduldig en de stem 
van de stoker beheerste de hut al gauw niet meer, wat het 
ergste deed vrezen. Als eerste begon de man in burger 
met zijn rotting te spelen en op het parket te tikken, al ge-
beurde het zachtjes. De andere mannen keken natuurlijk 
af en toe, de mannen van de havenautoriteit, die blijkbaar 
haast hadden, pakten weer hun akten en begonnen erin te 
bladeren, zij het wat afwezig, de scheepsofficier schoof 
weer aan tafel en de hoofdkassier, die een gewonnen wed-
strijd dacht te spelen, slaakte een diepe, ironische zucht. 
Het algemene gebrek aan concentratie leek alleen geen vat 
te krijgen op de bediende, die het leed van de arme man 
onder de hoge heren voor een deel mee kon voelen en 
Karl ernstig toeknikte, alsof hij daarmee iets wilde zeggen.  
 Ondertussen ging achter de patrijspoorten het havenle-
ven door: een plat vrachtschip met een berg vaten die bij-
zonder goed verstouwd moesten zijn, dat ze niet begon-
nen te rollen, voer voorbij en maakte de hut bijna donker, 
motorbootjes die Karl nu, als hij de tijd had gehad, goed 
had kunnen bekijken, volgden de handbewegingen van 
een recht achter het roer staande man en bruisten kaars-
recht weg, eigenaardige boeien doken hier en daar zelf-
standig uit het rusteloze water op, werden meteen weer 
overspoeld en zonken weg voor de verbaasde blikken, bo-
ten van de oceaanstomers werden door zich in het zweet 
werkende matrozen voortgeroeid en zaten vol passagiers 
die netjes en vol verwachting op hun plaats bleven zitten, 
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al konden velen het niet laten hun hoofden naar de ver-
schillende scenerieën te draaien. Eindeloze beweging, on-
rust, door het onrustige element overgebracht op de hul-
peloze mensen en hun activiteiten.  
 Alles zette aan tot haast, tot duidelijkheid, tot een heel 
precieze voorstelling van zaken, maar wat deed de stoker? 
Hij praatte zich in het zweet, de papieren op de venster-
bank kon hij met zijn bevende handen allang niet meer 
vasthouden, van alle kanten kreeg hij klachten over Schu-
bal, die volgens hem stuk voor stuk aanleiding waren om 
die Schubal helemaal te begraven, maar wat hij de kapi-
tein kon laten zien was maar een treurig rommeltje. De 
man met de rotting zat allang een beetje naar het plafond 
te fluiten, de mannen van de havenautoriteit hielden de 
officier al aan hun tafel en maakten geen aanstalten om 
hem ooit weer te laten gaan en de hoofdkassier werd dui-
delijk alleen door de rust van de kapitein weerhouden om 
in te grijpen, hoewel hij zat te popelen. De bediende stond 
in de houding en verwachtte elk moment een bevel van 
zijn kapitein met betrekking tot de stoker.  
 Karl kon niet meer werkeloos toekijken. Daarom liep hij 
langzaam naar de groep en overlegde onderweg des te 
sneller hoe hij de zaak zo handig mogelijk kon aanpakken. 
Het was echt de hoogste tijd: nog heel even en ze konden 
best allebei het kantoor uitgegooid worden. De kapitein 
kon dan wel een goede vent zijn en bovendien naar Karls 
idee een speciale reden hebben om als een rechtvaardige 
meerdere op te treden, maar hij was tenslotte geen instru-
ment waarmee je kon doen wat je wilde – en zo behandel-
de de stoker hem, al was dat uit grenzenloze verontwaar-
diging.  
 Daarom zei Karl tegen de stoker: ‘U moet dat eenvoudi-
ger vertellen, duidelijker, want zoals u het vertelt, kan de 
kapitein het niet beoordelen. Kent hij soms de namen van 
alle machinisten en loopjongens of zelfs maar de voorna-
men, dat hij, als u een naam noemt, meteen weet om wie 
het gaat? Breng toch orde aan in je bezwaren, noem eerst 
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de belangrijkste en daarna de minder belangrijke, mis-
schien hoeft u dan de meeste niet eens meer te noemen. 
Mij hebt u het altijd zo duidelijk uitgelegd.’ Als je in Ame-
rika koffers kunt stelen, kun je af en toe ook liegen, dacht 
hij ter verontschuldiging.  
 Had het maar geholpen! Was het misschien al te laat? 
De stoker hield even in, toen hij de bekende stem hoorde, 
maar met zijn ogen die vol tranen stonden door de ge-
kwetste mannelijke eer, de verschrikkelijke herinneringen 
en de uiterste nood van het moment, kon hij Karl niet eens 
meer goed zien. Hoe kon hij nu, wat Karl zwijgend voor 
de nu zwijgende wel inzag, hoe kon hij nu opeens anders 
gaan praten, terwijl hij het idee had dat hij voor dove-
mansoren gesproken had en dat hij aan de andere kant 
nog helemaal niets gezegd had en het de heren nu niet aan 
kon doen om alles nog te moeten horen. En op zo’n mo-
ment komt Karl, zijn enige medestander, die hem goede 
raad wil geven, maar in plaats daarvan laat zien dat alles, 
alles verloren is.  
 Was ik maar eerder gekomen, in plaats van uit het raam 
te kijken, zei Karl tegen zichzelf; hij boog zijn hoofd voor 
de stoker en legde zijn pink op de naad van zijn broek, om 
te laten zien dat alle hoop vervlogen was.  
 Maar de stoker begreep het verkeerd, vermoedde dat 
Karl bepaalde onuitgesproken verwijten tegen hem koes-
terde en in een goedbedoelde poging om die uit zijn hoofd 
te praten begon hij nu als kroon op zijn daden te ruziën 
met Karl. Nu de mannen aan de ronde tafel allang veront-
waardigd waren over het zinloze lawaai, dat hen stoorde 
bij hun belangrijke werk, nu de hoofdkassier het geduld 
van de kapitein zo langzamerhand niet meer begreep en 
de neiging kreeg om uit zijn slof te schieten, nu de bedien-
de weer helemaal in de sfeer van zijn baas de stoker met 
wilde blikken opnam en nu de man met de rotting, die af 
en toe een vriendelijke blik kreeg van de kapitein, al hele-
maal afgestompt was voor de stoker, die hem zelfs tegen-
stond, een notitieboekje tevoorschijn haalde en terwijl hij 
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blijkbaar met heel andere dingen bezig was zijn ogen heen 
en weer liet gaan tussen zijn notitieboekje en Karl.  
‘Ik weet het, ik weet het,’ zei Karl, die moeite had om de 
nu tegen hem gerichte stortvloed van de stoker af te we-
ren, maar ondanks alle ruzie nog een vriendschappelijke 
glimlach voor hem overhad. ‘U hebt gelijk, echt, daar heb 
ik nooit aan getwijfeld.’ Hij had uit angst voor klappen 
graag zijn gesticulerende handen vastgehouden en hem 
nog liever in een hoek geduwd om hem zacht een paar 
kalmerende woorden toe te fluisteren die verder niemand 
had hoeven horen. Maar de stoker was door het dolle 
heen. Karl begon nu zelfs al troost te putten uit de gedach-
te dat de stoker in geval van nood alle zeven aanwezige 
mannen met de moed der wanhoop aankon. Daarentegen 
stond er op het bureau, zoals na één blik in die richting 
duidelijk werd, een kastje met veel te veel elektrische 
knoppen, en één hand die daarop drukte kon het hele 
schip met al zijn gangen vol vijandige mensen in rep en 
roer brengen. 
 Toen stapte de toch zo ongeïnteresseerde man met de 
rotting op Karl af en vroeg niet heel luid, maar duidelijk 
boven al het geschreeuw van de stoker uit: ‘Hoe heet je ei-
genlijk?’ Op dat moment werd er geklopt, alsof iemand 
achter de deur had staan wachten op die opmerking van 
de man had. De bediende keek naar de kapitein en die 
knikte. Daarop liep de bediende naar de deur om open te 
doen. Buiten stond gekleed in een oud militair uniform-
jasje een man van gemiddelde lengte, die gezien zijn uiter-
lijk eigenlijk niet achter de machines thuishoorde – en toch 
was het Schubal. Als Karl het niet gezien had aan alle 
ogen, die zelfs bij de kapitein een zekere voldoening uit-
drukten, dan had hij het tot zijn schrik aan de stoker moe-
ten zien, die zijn vuisten aan zijn gespannen armen zo bal-
de, alsof dat vuistenballen het belangrijkste aan hem was, 
waaraan hij alles wat hij aan leven had bereid was op te 
offeren. Daarin zat nu al zijn kracht, ook de kracht die 
hem overeind hield.  
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 En daar was dus de vijand, fris en vrolijk in feestkle-
ding met onder zijn arm een boek, waarschijnlijk met de 
loonlijsten en werkvergunningen van de stoker, en hij 
keek hen met de vrijmoedige bekentenis dat hij allereerst 
de stemming van ieder afzonderlijk wilde vaststellen, een 
voor een aan. De zeven waren ook allemaal al zijn vrien-
den, want al had de kapitein vroeger bepaalde bezwaren 
tegen hem gehad of misschien gedaan alsof, na het leed 
dat de stoker hem had aangedaan, leek hij Schubal abso-
luut niets meer te verwijten te hebben. Tegen een man als 
de stoker kon je niet streng genoeg optreden en als Schu-
bal iets te verwijten was, dan was het dat hij de weerspan-
nigheid van de stoker in de loop der tijd niet zo had kun-
nen breken om te voorkomen dat die vandaag nog voor 
de kapitein had durven verschijnen.  
 Je zou je nog kunnen voorstellen dat de confrontatie 
van de stoker en Schubal het niet alleen goed zou doen 
voor een hogere instantie, maar ook voor de mensen, want 
al kon Schubal goed toneelspelen, dat was voor hem toch 
niet tot het eind toe vol te houden. Een kort opflitsen van 
zijn slechtheid moest genoeg zijn om die de heren duide-
lijk te maken en daar zou Karl wel voor zorgen. Hij kende 
de scherpzinnigheid, de zwakke punten en de grillen van 
de heren afzonderlijk al zo’n beetje en zo beschouwd was 
hij hier tot nu toe niet voor niets geweest. Had de stoker 
het maar beter gedaan, maar die leek totaal ontredderd. 
Als ze Schubal voor hem neergezet hadden, had hij met 
zijn vuisten op diens gehate schedel kunnen slaan als op 
een dunne notendop. Maar hij was waarschijnlijk niet eens 
in staat de paar stappen naar hem toe te gaan. Waarom 
had Karl niet voorzien wat zo makkelijk te voorzien was 
geweest: dat Schubal uiteindelijk moest komen en zo niet 
uit eigen beweging, dan op verzoek van de kapitein. 
Waarom had hij op weg hierheen met de stoker niet een 
gedetailleerd strijdplan opgesteld, in plaats van zoals in 
werkelijkheid zomaar onvoorbereid naar binnen te gaan 
waar een deur was? Kon de stoker nog wel praten en ja of 
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nee zeggen, wat in het gunstigste geval van een kruisver-
hoor nodig zou zijn? Daar stond hij met zijn benen ge-
spreid, zijn knieën lichtgebogen en zijn hoofd een beetje 
omhoog en de lucht ging door zijn open mond alsof er 
geen longen meer waren om die lucht te verwerken.  
 Karl daarentegen voelde zich zo sterk en wakker als hij 
thuis misschien nog nooit geweest was. Konden zijn ou-
ders maar zien hoe hij in het vreemde land tegenover aan-
zienlijke personen voor het goede streed en al had hij de 
overwinning nog niet behaald, hij stond toch klaar voor 
de laatste slag. Zouden ze anders over hem gaan denken? 
Hem tussen hen in nemen en complimenteren? Hem één 
keer in de zo trouwe ogen kijken? Moeilijke vragen en niet 
het moment om ze te stellen!  
 ‘Ik kom, omdat ik geloof dat de stoker met onterechte 
beschuldigingen komt. Een meisje uit de keuken zei dat ze 
hem op weg hierheen gezien had. Meneer de kapitein en 
u, mijne heren, ik ben bereid om alle beschuldigingen aan 
de hand van mijn boeken te weerleggen, zo nodig met 
verklaringen van objectieve getuigen, die op de gang 
staan.’ Zo sprak Schubal. Dat was de klare taal van een 
man en gezien de veranderde gezichtsuitdrukking van de 
toehoorders leek het of ze voor het eerst na lange tijd weer 
menselijke geluiden hoorden. Maar ze merkten niet dat 
zelfs die mooie woorden gaten vertoonden. Waarom wa-
ren de eerste zakelijke woorden die hem te binnen schoten 
“onterechte beschuldigingen”? Had de beschuldiging hier 
soms moeten beginnen, in plaats van bij zijn nationale 
vooroordelen? Een meisje uit de keuken had de stoker op 
weg naar het kantoor gezien en Schubal had het meteen 
begrepen? Was het geen schuldbewustzijn dat zijn ver-
stand scherpte? En hij had meteen maar getuigen meege-
bracht die hij ook nog “objectief” durfde te noemen? Be-
drog, allemaal bedrog en de heren tolereerden dat en be-
schouwden het ook nog als goed gedrag? Waarom had hij 
zoveel tijd laten verstrijken tussen de uitlating van het 
keukenmeisje en zijn komst hier? Dat was toch alleen om 
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te zorgen dat de stoker de heren zo vermoeide dat ze hun 
oordeelsvermogen kwijt waren, waar Schubal vooral bang 
voor moest zijn? Had hij, nadat hij waarschijnlijk al lang 
voor de deur had gestaan, niet pas geklopt op het moment 
dat hij er door de bijkomstige vraag van die heer van uit 
kon gaan dat het afgelopen was met de stoker?  
 Alles was duidelijk en werd ook door Schubal onwille-
keurig zo gepresenteerd, maar het moest de heren anders 
en nog concreter gezegd worden. Ze moesten wakkerge-
schud worden. Dus Karl: schiet op, gebruik tenminste je 
tijd, voor de getuigen komen en alles overspoelen.  
 Maar de kapitein maakte net een afwijzend gebaar naar 
Schubal, die direct – want zijn zaak leek even uitgesteld – 
opzijstapte en zachtjes met de bediende, die meteen bij 
hem was gaan staan, begon te praten, niet zonder zijde-
lingse blikken naar de stoker en Karl en niet zonder vast-
beraden handgebaren. Het leek wel of Schubal zo zijn vol-
gende grote redevoering instudeerde.  
 ‘Wou u de jongeman hier niet iets vragen, meneer Ja-
kob?’ vroeg de kapitein de man met de rotting, toen ieder-
een zweeg.  
 ‘Inderdaad,’ zei de man, die met een buiginkje bedank-
te voor de attentie. En daarna vroeg hij Karl nogmaals: 
‘Hoe heet je eigenlijk?’  
 Karl, die dacht dat het in het belang van de grote zaak 
was, als deze onderbreking door de hardnekkige vrager 
snel afgehandeld werd, gaf een kort antwoord, zonder zo-
als hij gewend was zich voor te stellen door het overleg-
gen van zijn paspoort, dat hij eerst had moeten zoeken: 
‘Karl Roßmann.’  
 ‘Maar,’ zei de met “Jakob” aangesproken man, terwijl 
hij eerst ongelovig glimlachend achteruitstapte. Ook de 
kapitein, de hoofdkassier, de scheepsofficier en zelfs de 
bediende waren duidelijk heel verbaasd over Karls naam. 
Alleen de mannen van de havenautoriteiten en Schubal 
waren ongeïnteresseerd.  
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 ‘Maar,’ herhaalde meneer Jakob, terwijl hij wat stijfjes 
op Karl af stapte, ‘dan ben ik jouw oom Jakob en jij bent 
mijn geliefde neef. Dat gevoel had ik de hele tijd al,’ zei hij 
tegen de kapitein, voor hij Karl, die alles zwijgend over 
zich heen liet gaan, omhelsde en kuste.  
 ‘Hoe heet u?’ vroeg Karl, nadat hij zich losgelaten voel-
de, wel heel beleefd, maar volkomen onaangedaan, terwijl 
hij zijn best deed om de gevolgen te overzien die deze 
nieuwe gebeurtenis voor de stoker kon hebben. Voorlopig 
wees niets erop dat Schubal ervan kon profiteren.  
 ‘Jongeman, begrijp je wel hoeveel geluk je hebt?’ zei de 
kapitein, die dacht dat meneer Jakob door de vraag in zijn 
waardigheid was aangetast en die bij de patrijspoort was 
gaan staan, blijkbaar om zijn opgewonden gezicht, dat hij 
ook nog met een zakdoek bette, niet aan de anderen te la-
ten zien. ‘Dit is Edward Jakob, de staatsraad, die zich be-
kendgemaakt heeft als je oom. Van nu af aan ligt er, waar-
schijnlijk tegen al je verwachtingen, een schitterende loop-
baan op je te wachten. Besef dat wel, voor zover dat op het 
moment gaat, en probeer kalm te blijven.’  
 ‘Ik heb inderdaad een oom Jakob in Amerika,’ zei Karl 
tegen de kapitein, ‘maar als ik het goed begrijp, is “Jakob” 
alleen de achternaam van meneer de staatsraad.’  
 ‘Dat klopt,’ zei de kapitein vol verwachting.  
 ‘Nou, maar mijn oom Jakob, de broer van mijn moeder, 
heet “Jakob” van zijn voornaam, terwijl zijn achternaam 
natuurlijk dezelfde is als die van mijn moeder, namelijk 
“Bendelmayer”.’  
 ‘Mijne heren!’ riep de staatsraad, die opgewekt terug-
kwam van zijn rustpauze bij de patrijspoort, met betrek-
king tot Karls verklaring. Behalve de havenautoriteiten 
barstte iedereen in lachen uit, sommigen ontroerd en an-
deren ondoorgrondelijk.  
 Zo belachelijk was het toch niet wat ik gezegd heb, 
dacht Karl.  
 ‘Mijne heren,’ herhaalde de staatsraad, ‘zonder dat u en 
ik het willen, bent u getuige van een kleine familiescène 
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en daarom ben ik u uitleg schuldig, want ik geloof dat al-
leen de kapitein (hierop volgde een wederzijdse buiging) 
volledig op de hoogte is.’  
 Nu moet ik echt op mijn woorden letten, zei Karl tegen 
zichzelf en toen hij opzijkeek, zag hij tot zijn genoegen dat 
de persoon van de stoker weer tot leven begon te komen.  
 ‘Ik leef al de lange jaren van mijn verblijf in Amerika – 
en het woord “verblijf” is niet passend voor de Ameri-
kaanse staatsburger die ik met hart en ziel ben – al die lan-
ge jaren leef ik dus volkomen gescheiden van mijn Euro-
pese familieleden, om redenen die er ten eerste niet toe 
doen en die me ten tweede te veel zouden aangrijpen, 
wanneer ik ze zou vertellen. Ik zie zelfs met angst en be-
ven het moment tegemoet dat ik ze mijn lieve neef moet 
vertellen, want een openhartig woord over zijn ouders en 
hun aanhang zal helaas niet te vermijden zijn.’  
 Hij is mijn oom, geen twijfel aan, zei Karl tegen zich-
zelf, terwijl hij stond te luisteren. Waarschijnlijk heeft hij 
zijn naam laten veranderen.  
 ‘Mijn lieve neef is door zijn ouders – we zeggen het 
maar zoals het is – gewoon weggewerkt, zoals je een kat 
de deur uitgooit, wanneer je er last van hebt. Ik wil niet 
goedpraten wat mijn neef gedaan heeft, dat hij zo gestraft 
is – goedpraten doen we niet in Amerika – maar zijn 
schuld is van dien aard dat een simpele vermelding al ge-
noeg verontschuldiging is.’  
 Zo mag ik het horen, dacht Karl, maar ik wil niet dat hij 
het iedereen vertelt. Hij kan het trouwens ook niet weten. 
Waar zou hij het vandaan moeten hebben? Maar we zul-
len zien, hij zal alles wel weten.  
 ‘Hij werd namelijk,’ vervolgde zijn oom, terwijl hij met 
kleine buiginkjes op zijn stevig neergezette rotting steun-
de, waardoor hij er inderdaad in slaagde de kwestie iets 
van de onnodige plechtigheid te ontnemen die ze anders 
zeker had gehad – ‘hij werd namelijk verleid door Johanna 
Brummer, een dienstmeisje van een jaar of vijfendertig. 
Met het woord “verleid” wil ik mijn neef echt niet kwet-
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sen, maar het is toch moeilijk om een ander passend 
woord te vinden.’  
 Karl, die al tamelijk dicht bij zijn oom was gaan staan, 
draaide zich hier om, om de indruk van het verhaal van 
de gezichten van de aanwezigen af te lezen. Niemand 
lachte en iedereen luisterde geduldig en ernstig. Je lacht 
tenslotte niet om de neef van een staatsraad bij de eerste 
gelegenheid die zich voordoet. Het leek eerder of de sto-
ker een klein beetje tegen Karl glimlachte, maar dat was 
ten eerste verheugend als nieuw levensteken en ten twee-
de vergeeflijk, omdat Karl in de hut van deze kwestie, die 
nu algemeen bekend werd, een speciaal geheim had wil-
len maken.  
 ‘Nu heeft die Brummer,’ vervolgde zijn oom, ‘van mijn 
neef een kind gekregen, een gezonde jongen, die de doop-
naam “Jakob” kreeg, ongetwijfeld door de gedachte aan 
mijn persoontje, dat zelfs in de terloopse opmerkingen 
van mijn neef een grote indruk op de jonge vrouw ge-
maakt moet hebben. Gelukkig maar, zeg ik. Want doordat 
zijn ouders om alimentatie of een ander voor hen verve-
lend schandaal wilden vermijden – ik zeg met nadruk dat 
ik de wetten daar en de situering van zijn ouders niet ken, 
maar alleen weet heb van twee vroegere bedelbrieven van 
zijn ouders, die ik wel onbeantwoord heb gelaten of be-
waard heb en die al die tijd mijn enige en bovendien een-
zijdige briefwisseling met hen waren – doordat zijn ou-
ders hun zoon dus om alimentatie en een schandaal te 
vermijden op transport gesteld hebben naar Amerika, met 
onverantwoordelijk weinig bagage, zoals u ziet – zou de 
jongen in Amerika, waar de wonderen nog net niet de we-
reld uit zijn, op zichzelf aangewezen zijn en waarschijnlijk 
meteen in een steegje bij de haven van New York aan la-
gerwal geraakt zijn, als dat dienstmeisje in een aan mij ge-
richte brief, die na een lange omweg eergisteren in mijn 
bezit kwam, me niet het hele verhaal verteld had, inclusief 
een persoonsbeschrijving van mijn neef en slim genoeg 
ook de naam van het schip. Mijne heren, als het mijn be-
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doeling was u te amuseren, zou ik wel een paar passages 
uit die brief –‘ hij haalde twee enorme, dichtbeschreven 
vellen uit zijn zak en zwaaide ermee – ‘hier voorlezen. Hij 
zou zeker effect hebben, want hij is geschreven met een 
wat eenvoudige, maar goedbedoelde slimheid en met veel 
liefde voor de vader van haar kind. Maar ik wil u niet 
meer amuseren dan voor de uitleg nodig is en ook niet de 
eventuele gevoelens kwetsen van mijn neef, die de brief 
als hij wil in de kamer die al op hem wacht in alle rust ter 
kennis kan nemen.’  
 Maar Karl voelde niets voor die vrouw. In de drukte 
van een steeds verder verdrongen verleden zat ze in haar 
keuken naast de keukenkast met haar ellebogen op het 
aanrecht. Ze keek hem aan, wanneer hij af en toe in de 
keuken kwam om een glas water voor zijn vader te halen 
of iets voor zijn moeder te doen. Soms zat ze in de onhan-
dige houding naast de keukenkast een brief te schrijven en 
haalde de ideeën van Karls gezicht. Soms hield ze haar 
hand voor haar ogen en was dan niet aanspreekbaar. 
Soms knielde ze in haar kleine kamertje naast de keuken 
en bad tot een houten kruis; als de deur een beetje open-
stond, keek Karl in het voorbijgaan schuw naar binnen. 
Soms raasde ze rond in de keuken en deinsde lachend als 
een heks terug, als Karl langs haar liep. Soms deed ze de 
keukendeur dicht, als Karl binnengekomen was en hield 
de deurkruk net zolang vast tot hij weg wilde. Soms haal-
de ze dingen die hij helemaal niet nodig had en stopte 
hem die zwijgend toe. Maar één keer zei ze: ‘Karl!’ en nam 
hem, terwijl hij nog verbaasd was over de onverwachte 
vertrouwelijkheid, zuchtend en grimassen trekkend mee 
naar haar kamertje, dat ze op slot deed. Wurgend omhels-
de ze hem en terwijl ze vroeg of hij zich uit wilde kleden, 
kleedde zíj hem in werkelijkheid uit en legde hem in haar 
bed, als om hem van nu af aan niemand meer af te staan 
en hem tot het einde der tijden te strelen en te verzorgen. 
‘Karl, o mijn lieve Karl!’ riep ze, alsof ze hem zag en zich 
van zijn bezit verzekerde, terwijl hij helemaal niets zag en 
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zich onbehaaglijk voelde in al dat warme beddengoed, dat 
ze speciaal voor hem opgestapeld leek te hebben. Daarna 
kwam ze ook nog bij hem liggen en wilde bepaalde gehei-
men van hem horen, maar hij wist er geen en zij was ge-
speeld of echt boos, schudde hem door elkaar, beluisterde 
zijn hartslag, bood haar borst aan om hem hetzelfde te la-
ten horen, wat ze van Karl niet gedaan kreeg, drukte haar 
blote buik tegen zijn lichaam, tastte met haar hand, zo 
weerzinwekkend dat Karl zijn hoofd en hals uit het kus-
sen schudde, tussen zijn benen, stootte haar buik daarna 
een paar keer tegen hem aan; het was of zij een deel van 
hem was en misschien voelde hij zich daarom ontzettend 
hulpbehoevend. Huilend belandde hij ten slotte na veel 
groetjes van haar kant in zijn bed. Dat was alles en toch 
presteerde zijn oom het om er een heel verhaal van te ma-
ken. En de kokkin had dus ook aan hem gedacht en zijn 
oom geschreven dat hij kwam. Daar had ze goed aan ge-
daan en hij zou haar nog wel een keer bedanken.  
 ‘En zeg nou eens eerlijk,’ riep de senator, ‘ben ik je oom 
of niet?’  
 ‘U bent mijn oom,’ zei Karl; hij gaf hem een handkus en 
kreeg een kus op zijn voorhoofd. ‘Ik ben heel blij dat ik u 
ontmoet heb, maar u vergist zich als u denkt dat mijn ou-
ders alleen maar slechte dingen over u vertellen. Maar af-
gezien daarvan zitten er ook een paar foutjes in uw ver-
haal, ik bedoel: het is in werkelijkheid niet allemaal zo ge-
gaan. U kunt de dingen van hieruit nou eenmaal niet zo 
goed beoordelen en bovendien denk ik dat het niet zo erg 
is als de heren over iets wat toch echt niet zo interessant is, 
een beetje verkeerd voorgelicht worden.’  
 ‘Goed gezegd,’ zei de senator; hij bracht Karl naar de 
zichtbaar ontroerde kapitein en zei: ‘Heb ik geen fantasti-
sche neef?’  
 ‘Ik ben blij, meneer de senator,’ zei de kapitein met een 
buiging zoals alleen mensen met een militaire opleiding 
kunnen maken, ‘dat ik kennisgemaakt heb met uw neef. 
Het is een hele eer voor mijn schip dat het plaats kan bie-
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den aan zo’n ontmoeting. Maar de reis op het tussendek 
was waarschijnlijk niet zo best, ja, wie weet met wie je on-
derweg bent? Eén keer is bijvoorbeeld ook de oudste zoon 
van de hoogste Hongaarse edelman, wiens naam en reis-
doel me helaas ontschoten zijn, op ons tussendek gereisd. 
Ik hoorde dat pas veel later. Nu doen wij al het mogelijke 
om de reis voor de mensen op het tussendek zo gemakke-
lijk mogelijk te maken, veel meer dan bijvoorbeeld de 
Amerikaanse scheepvaartmaatschappijen, maar toch is het 
ons nog steeds niet gelukt om van zo’n reis iets plezierigs 
te maken.’  
 ‘Ik heb er niet onder geleden,’ zei Karl.  
 ‘Hij heeft er niet onder geleden!’ herhaalde de senator 
luid lachend.  
 ‘Alleen ben ik bang dat ik mijn koffer verloren –‘ En 
daarmee herinnerde hij zich alles wat er gebeurd was en 
wat hem nog te doen stond; hij keek om zich heen en zag 
dat alle aanwezigen op hun vroegere plaats vol zwijgend 
respect en verbazing naar hem zaten te kijken. Alleen aan 
de havenbeambten was te zien, voor zover hun strenge, 
zelfvoldane gezichten dat toelieten, dat ze het jammer 
vonden dat ze op zo’n ongelegen moment gekomen waren 
en het zakhorloge dat ze nu voor zich hadden liggen was 
waarschijnlijk belangrijker dan alles wat er in de hut ge-
beurde en misschien nog ging gebeuren.  
 De eerste die hem na de kapitein feliciteerde, was 
vreemd genoeg de stoker. ‘Hartelijk gefeliciteerd,’ zei hij 
en schudde Karl de hand, waarmee hij ook iets van res-
pect wilde uitdrukken. Toen hij zich met dezelfde bood-
schap tot de senator wilde richten, stapte die achteruit, 
alsof de stoker zijn boekje te buiten ging; de stoker gaf het 
dan ook meteen op.  
 Maar de anderen begrepen nu wat hun te doen stond 
en het was rond Karl en de senator meteen een drukte van 
belang. Zo gebeurde het dat Karl zelfs van Schubal een ge-
lukwens kreeg, die aannam en bedankte. Toen de rust was 
weergekeerd, kwamen de havenbeambten als laatsten en 
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zeiden twee Engelse woorden, wat een belachelijke indruk 
maakte.  
 De senator was helemaal in de stemming om volop te 
genieten en voor zichzelf en de anderen herinneringen op 
te halen aan minder belangrijke momenten, wat door ie-
dereen natuurlijk niet alleen geduld, maar ook met be-
langstelling ontvangen werd. Zo wees hij erop dat hij de 
in de brief genoemde karakteristieke kenmerken van Karl 
in zijn aantekenboek had genoteerd om ze zo nodig met-
een te kunnen raadplegen. Nu had hij tijdens het onver-
draaglijke gezwets van de stoker het aantekenboek tevoor-
schijn gehaald, alleen maar ter afleiding en voor de grap 
geprobeerd de natuurlijk niet bepaald detective-achtig 
juiste waarnemingen van de kokkin met Karls uiterlijk te 
vergelijken. ‘En zo vind je je neef,’ besloot hij op een toon 
alsof hij nog een keer gefeliciteerd wilde worden.  
 ‘Wat gebeurt er nu met de stoker?’ vroeg Karl na het 
laatste verhaal van zijn oom. Hij dacht in zijn nieuwe sta-
tus alles wat hij dacht ook te kunnen zeggen.  
 ‘De stoker krijgt wat hij verdient,’ zei de senator, ‘en 
wat de kapitein nodig vindt. Ik denk dat we nu meer dan 
genoeg van de stoker hebben en dat alle aanwezige heren 
het met me eens zullen zijn.’  
 ‘Daar gaat het toch niet om, als het een kwestie van 
rechtvaardigheid is?’ zei Karl. Hij stond tussen zijn oom 
en de kapitein en dacht onder invloed van die positie te 
kunnen beslissen.  
 En desondanks leek de stoker geen hoop meer te heb-
ben. Hij hield zijn handen half in zijn broeksriem, die door 
zijn opgewonden bewegingen met strepen van het pa-
troon van een hemd tevoorschijn was gekomen. Dat kon 
hem helemaal niets schelen, hij had verteld wat hem 
dwarszat en nu moesten ze ook nog de vodden zien waar-
in hij gekleed ging en daarna moesten ze hem maar weg-
brengen. Hij dacht dat de bediende en Schubal als de twee 
laagstgeplaatsten hem dat plezier maar moesten doen. 
Schubal zou dan met rust gelaten worden en niet wanho-
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pig meer worden, zoals de hoofdkassier het uitgedrukt 
had. De kapitein zou allemaal Roemenen aan kunnen ne-
men, er zou overal Roemeens gesproken worden en mis-
schien zou alles dan echt beter gaan. Er zou geen stoker 
meer bij de hoofdkassa staan te zwetsen en de mensen 
zouden alleen een vrij goede herinnering bewaren aan zijn 
laatste gezwets, omdat dat, zoals de senator uitdrukkelijk 
had gezegd, indirect had geleid tot de herkenning van zijn 
neef. Die neef had hem trouwens eerst een paar keer wil-
len helpen en daarom voor zijn hulp bij de herkenning al 
meer dan genoeg dank betuigd; de stoker was niet van 
plan nu nog meer van hem te verlangen. Al was hij dan de 
neef van de senator, een kapitein was hij nog lang niet, 
maar uit de mond van de kapitein zou uiteindelijk het 
noodlottige woord komen. – Terwijl hij er zo over dacht, 
probeerde de stoker niet naar Karl te kijken, maar jammer 
genoeg was er in deze hut met vijanden geen ander rust-
punt voor zijn ogen te vinden.  
 ‘Je moet de situatie niet verkeerd begrijpen,’ zei de se-
nator tegen Karl, ‘het is misschien een kwestie van recht-
vaardigheid, maar het gaat tegelijkertijd om discipline. 
Over beide en zeker over het laatste moet de kapitein oor-
delen.’  
 ‘Zo is het,’ mompelde de stoker. Degenen die het hoor-
den en verstonden, glimlachten bevreemd.  
 ‘Maar wij hebben bovendien de kapitein al zo gehin-
derd bij zijn bezigheden, terwijl hij het juist bij aankomst 
in New York nog veel en veel drukker heeft, dat het hoog 
tijd is dat wij het schip verlaten en ons niet onnodig met 
dat ruzietje tussen twee machinisten bemoeien en het be-
langrijker maken dan het is. Beste neef, ik begrijp jouw op-
treden overigens volkomen, maar juist dat geeft me het 
recht je hier zo snel mogelijk weg te halen.’  
 ‘Ik zal voor u meteen een boot vlot laten maken,’ zei de 
kapitein, die tot Karls verbazing niet het minste inbracht 
tegen de woorden van zijn oom, die toch zonder twijfel als 
zelfvernedering beschouwd konden worden. De hoofd-
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kassier rende halsoverkop naar zijn bureau om het bevel 
van de kapitein telefonisch door te geven aan de boots-
man.  
 De tijd begint te dringen, zei Karl tegen zichzelf, maar 
zonder iedereen te beledigen kan ik niets doen. Ik kan nu 
toch niet weggaan bij mijn oom, net nadat hij me terugge-
vonden heeft. De kapitein is wel beleefd, maar dat is ook 
alles. Bij de discipline houdt zijn beleefdheid op en hij was 
het vast hartgrondig met mijn oom eens. Met Schubal 
praat ik niet en het spijt me zelfs dat ik hem een hand ge-
geven heb. En alle andere mensen hier stellen niks voor.’  
 En terwijl hij dat dacht, liep hij langzaam naar de sto-
ker, trok diens hand uit de broeksriem en hield hem spe-
lend in de zijne. ‘Waarom zeg je niks?’ vroeg hij. ‘Waarom 
laat je je alles welgevallen?’  
 De stoker fronste alleen maar, alsof hij de uitdrukking 
zocht voor wat hij te zeggen had. Verder keek hij neer op 
Karls hand en de zijne.  
 ‘Jou is meer onrecht aangedaan dan wie dan ook op het 
schip, dat weet ik heel goed.’ En Karl trok zijn vingers 
heen en weer tussen de vingers van de stoker, die met 
glanzende ogen om zich heen keek, alsof hij een geluk 
voelde dat niemand hem kwalijk mocht nemen.  
 ‘Maar je moet je verdedigen, zeggen of je het met iets 
eens bent of niet, anders hebben de mensen geen idee van 
de waarheid. Je moet beloven dat je me volgt, want ik ben 
echt bang dat ik je helemaal niet meer zal kunnen helpen.’ 
En nu moest Karl huilen, terwijl hij de hand van de stoker 
kuste en hij pakte de gesprongen, bijna levenloze hand en 
drukte die tegen zijn wangen als een schat waarvan hij af-
stand moest doen. – Maar daarop stond zijn oom ook al 
naast hem en trok hem weg, al was het met zachte dwang. 
‘Het lijkt wel of de stoker je betoverd heeft,’ zei hij met 
over Karls hoofd heen een veelbetekenende blik naar de 
kapitein. ‘Je voelde je eenzaam en toen vond je de stoker 
en nu ben je hem dankbaar, dat is mooi van je. Maar alleen 
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al om mij een plezier te doen moet je niet overdrijven, en 
je moet je plaats kennen.’  
 Voor de deur werd het rumoerig, er klonk geroep en 
het was zelfs of er iemand brutaal tegen de deur geduwd 
werd. Er kwam een matroos binnen, een beetje verwilderd 
en met een vrouwenschort om. ‘Er staan mensen op de 
gang!’ riep hij en duwde een keer met zijn ellebogen, alsof 
hij nog in het gedrang stond. Ten slotte kwam hij tot be-
zinning en wilde voor de kapitein salueren, maar toen zag 
hij het vrouwenschort, rukte het af, gooide het op de 
grond en riep: ‘Gadverdamme, ze hebben me een vrou-
wenschort voorgebonden!’ Maar daarna sloeg hij zijn hak-
ken tegen elkaar en salueerde. Iemand probeerde te la-
chen, maar de kapitein zei streng: ‘Dat noem ik een goed 
humeur. Wie is er dan op de gang?’ ‘Dat zijn mijn getui-
gen,’ zei Schubal, terwijl hij naar voren stapte, ‘en ik vraag 
excuus voor hun ongepaste gedrag. Als mensen de zeereis 
achter de rug hebben, zijn ze soms door het dolle heen.’ – 
‘Roep ze direct binnen,’ beval de kapitein en terwijl hij 
zich naar de senator keerde, zei hij vriendelijk, maar snel: 
‘Meneer de senator, weest u nu zo vriendelijk om met uw 
neef deze matroos te volgen, dan brengt die u naar de 
boot. Ik hoef u niet te zeggen wat een eer en genoegen het 
was om met u persoonlijk kennis te maken, meneer de se-
nator. Ik hoop maar dat ik gauw de gelegenheid heb om 
ons onderbroken gesprek over de situatie van de Ameri-
kaanse vloot voort te zetten en dan misschien weer op net 
zo’n prettige manier als vandaag onderbroken te worden.’ 
‘Voorlopig heb ik genoeg aan deze neef,’ zei Karls oom la-
chend. ‘En nu dank ik u hartelijk voor uw vriendelijkheid 
en zeg tot ziens. Het is trouwens helemaal niet onmogelijk 
dat wij –‘ hij drukte Karl hartelijk tegen zich aan – ‘bij on-
ze volgende reis naar Europa elkaar misschien langer 
zien.’ ‘Dat zou ik heel fijn vinden,’ zei de kapitein. De 
twee heren schudden elkaar de hand en Karl kon alleen 
nog zwijgend en vluchtig een hand geven, want de kapi-
tein werd al in beslag genomen door de misschien wel 
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vijftien mensen die onder leiding van Schubal een beetje 
beteuterd, maar wel luidruchtig binnenkwamen. De ma-
troos vroeg of hij de senator voor mocht gaan en baande 
in de menigte een weg voor hem en Karl, die makkelijk 
tussen de buigende mensen door konden komen. Die ver-
der goedmoedige mensen leken de ruzie tussen Schubal 
en de stoker op te vatten als een grap, die zelfs in aanwe-
zigheid van de kapitein lachwekkend bleef. Karl zag ook 
Line, het keukenmeisje, dat vrolijk naar hem knipoogde 
en het door de matroos toegeworpen schort omdeed, want 
dat was van haar.  
 Terwijl ze de matroos bleven volgen, verlieten ze het 
kantoor en sloegen een gangetje in dat na een paar stap-
pen naar een deurtje leidde vanwaar een korte trap uit-
kwam in de boot die voor hen klaarlag. De matrozen in de 
boot, waar hun aanvoerder in één keer in sprong, stonden 
op en salueerden. De senator waarschuwde Karl dat hij 
voorzichtig in de boot moest stappen, toen Karl nog op de 
bovenste tree een hevige huilbui kreeg. De senator legde 
zijn rechterhand onder Karls kin, hield hem stevig tegen 
zich aan gedrukt en streelde hem met zijn linkerhand. Zo 
gingen ze langzaam tree voor tree naar beneden en stap-
ten tegen elkaar gedrukt in de boot, waar de senator voor 
Karl een goede plaats tegenover zich uitzocht. Op een te-
ken van de senator duwden de matrozen de boot af en 
waren meteen hard aan het werk. Nauwelijks waren ze 
een paar meter van het schip verwijderd of Karl deed de 
onverwachte ontdekking dat ze zich precies aan de kant 
van het schip bevonden waar de patrijspoorten van de 
hoofdkassa waren. Alledrie de patrijspoorten waren bezet 
door getuigen van Schubal, die vriendschappelijk groetten 
en zwaaiden; zelfs Karls oom bedankte en een matroos 
presteerde het om zonder het gelijkmatige roeien te onder-
breken een kushand naar boven te werpen. Het was echt 
alsof er geen stoker meer bestond. Karl keek eens beter 
naar zijn oom, wiens knieën de zijne bijna raakten, en be-
gon eraan te twijfelen of die man voor hem ooit de stoker 
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zou kunnen vervangen. Ook zijn oom vermeed zijn blik en 
keek naar de golven die wiegelden rond hun boot.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


