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I 
De stoker 

 
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 
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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 
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, 
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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. 
‘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 
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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 
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 
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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 
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 
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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-
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 
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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-
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 
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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-
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. 
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Grote schepen kruisten elkaar en deinden op de golven 
voor zover hun gewicht het toestond. Wanneer je door je 
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 
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dan door een beweging een deel van de onderscheidingen 
op de borst van de ander. Hij was in burger en had een 
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 det. 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.  
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 Karl haalde uit zijn geheime zakje, dat hij rustig bloot-
stelde aan de blikken van deze mensen, zijn paspoort te-
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 
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met een hamer op kon slaan. Nu hing alles af van het ge-
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 
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de stoker de machinekamer uit en liet hem wc’s schoon-
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 
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die netjes en vol verwachting op hun plaats bleven zitten, 
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 
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het gaat? Breng toch orde aan in je bezwaren, noem eerst 
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 
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tegenstond, een notitieboekje tevoorschijn haalde en ter-
wijl hij 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 
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offeren. Daarin zat nu al zijn kracht, ook de kracht die 
hem overeind hield.  
 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 
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werkelijkheid zomaar onvoorbereid naar binnen te gaan 
waar een deur was? Kon de stoker nog wel praten en ja of 
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 
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zoveel tijd laten verstrijken tussen de uitlating van het 
keukenmeisje en zijn komst hier? Dat was toch alleen om 
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. 
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Alleen de mannen van de havenautoriteiten en Schubal 
waren ongeïnteresseerd.  
 ‘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.  
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 ‘Mijne heren,’ herhaalde de staatsraad, ‘zonder dat u en 
ik het willen, bent u getuige van een kleine familiescène 
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 
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Brummer, een dienstmeisje van een jaar of vijfendertig. 
Met het woord “verleid” wil ik mijn neef echt niet kwet-
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 
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een persoonsbeschrijving van mijn neef en slim genoeg 
ook de naam van het schip. Mijne heren, als het mijn be-
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. 
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‘Karl, o mijn lieve Karl!’ riep ze, alsof ze hem zag en zich 
van zijn bezit verzekerde, terwijl hij helemaal niets zag en 
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 
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kunnen maken, ‘dat ik kennisgemaakt heb met uw neef. 
Het is een hele eer voor mijn schip dat het plaats kan bie-
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 



 28 

gelukwens kreeg, die aannam en bedankte. Toen de rust 
was weergekeerd, kwamen de havenbeambten als laatsten 
en zeiden twee Engelse woorden, wat een belachelijke in-
druk 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 
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laagstgeplaatsten hem dat plezier maar moesten doen. 
Schubal zou dan met rust gelaten worden en niet wanho-
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 
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tegen de woorden van zijn oom, die toch zonder twijfel als 
zelfvernedering beschouwd konden worden. De hoofd-
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 
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en nu ben je hem dankbaar, dat is mooi van je. Maar alleen 
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 
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kapitein werd al in beslag genomen door de misschien 
wel vijftien mensen die onder leiding van Schubal een 
beetje beteuterd, maar wel luidruchtig binnenkwamen. De 
matroos vroeg of hij de senator voor mocht gaan en 
baande in de menigte een weg voor hem en Karl, die mak-
kelijk tussen de buigende mensen door konden komen. 
Die verder goedmoedige mensen leken de ruzie tussen 
Schubal en de stoker op te vatten als een grap, die zelfs in 
aanwezigheid van de kapitein lachwekkend bleef. Karl 
zag ook Line, het keukenmeisje, dat vrolijk naar hem knip-
oogde en het door de matroos toegeworpen schort om-
deed, 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 
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begon eraan te twijfelen of die man voor hem ooit de sto-
ker zou kunnen vervangen. Ook zijn oom vermeed zijn 
blik en keek naar de golven die wiegelden rond hun boot.  
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II 
De oom 

 
In het huis van zijn oom was Karl al gauw gewend aan de 
nieuwe omstandigheden. Maar zijn oom kwam hem ook 
bij elke kleinigheid vriendelijk tegemoet en nooit hoefde 
Karl door slechte ervaringen wijzer te worden, wat het 
eerste leven in het buitenland meestal zo vergalt.  
 Karls kamer lag op de zesde verdieping van een ge-
bouw waarvan de laagste vijf verdiepingen, waarop bene-
den nog drie ondergrondse aansloten, in beslag genomen 
werden door het bedrijf van zijn oom. Het licht, dat in zijn 
kamer door twee ramen en een balkondeur binnendrong, 
verbaasde Karl telkens weer, wanneer hij ’s hier morgens 
uit zijn slaapkamertje binnenkwam. Waar had hij moeten 
wonen, wanneer hij als arm emigrantje aan land was ge-
gaan? Misschien hadden ze hem, wat zijn oom met zijn 
kennis van de immigratiewetten zelfs heel waarschijnlijk 
leek, niet eens tot de Verenigde Staten toegelaten, maar 
hem naar huis gestuurd, zonder dat het hun iets kon sche-
len dat hij geen thuis meer had. Want op medelijden hoef-
de je hier niet te rekenen en het was waar wat Karl over 
die kant van Amerika gelezen had: alleen de gelukkigen 
leken hier tussen de onbekommerde gezichten van hun 
omgeving echt van hun geluk te genieten.  
 Er was een smal balkon over de hele breedte van zijn 
kamer. Maar wat in Karls geboortestad het hoogste uit-
kijkpunt geweest zou zijn, bood hier niet veel meer dan 
uitzicht op een straat die tussen twee rijen gewoon afge-
hakte gebouwen recht en daardoor als het ware vluchtend 
in de verte verdween, waar uit veel nevel de contouren 
van een enorme kathedraal opdoemden. En zowel ’s mor-
gens als ’s avonds en in de dromen van de nacht voltrok 
zich in deze straat een steeds dringender verkeer, dat van 
bovenaf gezien bestond uit een vanuit een steeds nieuw 
begin bijeengeraapte mengeling van verwrongen mense-
lijke gestalten en van daken van allerlei soorten voertui-
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gen, waaruit nog een nieuwe, toenemende, wildere men-
geling van lawaai, stof en geuren opsteeg, en dat alles 
werd gegrepen en doordrongen door een machtig licht, 
dat door de massa voorwerpen telkens weer verstrooid, 
weggedragen en weer ijverig aangedragen werd en die 
het betoverde oog zo stoffelijk leek alsof er boven deze 
straat een allesbedekkende glasplaat elk ogenblik weer 
met alle kracht kapotgeslagen werd.  
 Voorzichtig als zijn oom in alles was, raadde hij Karl 
aan zich voorlopig nergens serieus mee te bemoeien. Hij 
moest wel alles onderzoeken en bekijken, maar zich ner-
gens aan overgeven. De eerste dagen van een Europeaan 
in Amerika waren immers vergelijkbaar met een geboorte 
en al wende je hier ook – om Karl niet onnodig bang te 
maken – sneller dan wanneer je uit het hiernamaals in de 
mensenwereld kwam, je moest toch voor ogen houden dat 
je eerste indruk altijd ongefundeerd was en dat je daar-
door niet alle toekomstige oordelen, op basis waarvan je je 
leven hier wilde inrichten, moest laten verstoren. Hijzelf 
had nieuwkomers gekend die deze regels niet volgden, 
maar bijvoorbeeld dagenlang op hun balkon stonden en 
als verdwaalde schapen de straat in keken. Zo raakte je ze-
ker in verwarring! Die eenzame passiviteit die maar naar 
een drukke New Yorkse dag staarde, kon een toerist zich 
permitteren, al was het misschien niet aanbevelenswaar-
dig, maar voor iemand die hier wilde blijven was het fa-
taal, dat woord was hier op zijn plaats, al was het ook 
overdreven. En inderdaad keek zijn oom altijd geërgerd, 
als hij bij een van zijn bezoeken, die altijd maar één keer 
per dag plaatsvonden, hoewel altijd op heel verschillende 
momenten, Karl op het balkon zag staan. Karl had dat al 
gauw in de gaten en ontzegde zich zoveel mogelijk het ge-
noegen om op het balkon te staan.  
 Het was ook lang niet het enige genoegen dat hij had. 
In zijn kamer stond een Amerikaans bureau van de beste 
soort, zoals zijn vader jarenlang had willen hebben en op 
de meest uiteenlopende veilingen voor een voor hem be-
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taalbare prijs had gezocht, zonder dat het met zijn beperk-
te middelen ooit was gelukt. Natuurlijk was dit bureau 
niet te vergelijken met die quasi-Amerikaanse bureaus die 
op Europese veilingen rondzwierven. Het had in bijvoor-
beeld in de opbouw honderd vakken van verschillend for-
maat en zelfs de president van de Verenigde Staten zou 
voor al zijn documenten een passende plaats gevonden 
hebben, maar aan de zijkant had het bovendien een regu-
lateur en door aan de slinger te draaien kon je naar wille-
keur alle mogelijke standen en verschuivingen instellen. 
Dunne zijwandjes zakten langzaam en vormden de bo-
dem van nieuwe, opkomende of de bovenkant van nieu-
we, stijgende vakken; al na één slinger had de opbouw 
een heel ander aanzien en alles ging, afhankelijk van de 
snelheid waarmee je de slinger draaide, langzaam of 
waanzinnig snel. Het was een heel nieuwe uitvinding, 
maar hij deed Karl sterk denken aan de kerstspelen die 
thuis op de kerstmarkt voor de verbaasde kinderen ver-
toond werden en ook Karl had er warm ingepakt in zijn 
winterkleren vaak voor gestaan om aan één stuk door het 
draaien aan de slinger door een oude man te vergelijken 
met het haperende voortschrijden van de drie koningen, 
het opgloeien van de ster en het schuchtere leven in de 
heilige stal. En altijd had hij het gevoel gehad of zijn moe-
der, die achter hem stond, de gebeurtenissen niet goed ge-
noeg volgde; hij had haar naar zich toe getrokken, tot hij 
haar in zijn rug voelde en haar met luide uitroepen gewe-
zen op verborgen verschijnselen, misschien een haasje dat 
vooraan in het gras afwisselend op zijn achterpoten zat en 
aanstalten maakte om weg te rennen, tot zijn moeder zijn 
mond dichthield en waarschijnlijk in haar oude zwijg-
zaamheid verviel. Het bureau was natuurlijk niet gemaakt 
om hem aan zulke dingen te herinneren, maar in de ge-
schiedenis van de uitvindingen bestond wel net zo’n vage 
samenhang als in Karls herinneringen. Anders dan Karl 
hield zijn oom helemaal niet van dat bureau, alleen had hij 
voor Karl een behoorlijk bureau willen kopen en zulke bu-
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reaus hadden nu allemaal die nieuwe accessoire, met ook 
als voordeel dat die zonder hoge kosten op oudere bu-
reaus aangebracht kon worden. Toch raadde zijn oom 
Karl aan om de regulateur zo weinig mogelijk te gebrui-
ken; om zijn advies kracht bij te zetten beweerde zijn oom 
dat het mechaniek heel kwetsbaar was, makkelijk kapot te 
krijgen en heel duur om te laten repareren. Het was niet 
moeilijk om in te zien dat zulke opmerkingen alleen maar 
uitvluchten waren, al moest je aan de andere kant toege-
ven dat de regulateur heel makkelijk vastgezet kon wor-
den, al deed zijn oom dat niet.  
 De eerste dagen, toen er tussen Karl en zijn oom na-
tuurlijk veel gesprekken waren geweest, had Karl ook ver-
teld dat hij thuis weinig, maar graag piano had gespeeld, 
al was hij een beginner en had hij alleen maar les gehad 
van zijn moeder. Karl begreep heel goed dat hij door zo’n 
verhaal te vertellen tegelijkertijd om een piano vroeg, 
maar hij had al genoeg om zich heen gekeken om te weten 
dat zijn oom nergens op hoefde te bezuinigen. Toch werd 
dat verzoek niet meteen ingewilligd, maar een dag of acht 
later zei zijn oom bijna in de vorm van een onvrijwillige 
bekentenis dat de piano net aangekomen was en dat Karl 
als hij wilde het transport kon inspecteren. Dat was wel 
licht werk, maar niet eens veel lichter dan het transport 
zelf, want het gebouw had een aparte goederenlift, waarin 
zonder moeite een hele meubelwagen paste en in die lift 
zweefde ook de piano omhoog naar Karls kamer. Karl had 
dezelfde lift als de piano en de vervoerders kunnen ne-
men, maar omdat er vlak naast een personenlift vrij was, 
nam hij die, zorgde door middel van een hefboom dat hij 
gelijk op ging met de andere lift en keek door de glazen 
wand strak naar het mooie instrument, dat nu van hem 
was. Toen hij het in zijn kamer had en de eerste tonen aan-
sloeg, was hij zo dolgelukkig dat hij in plaats van verder 
te spelen opsprong en van een afstand met zijn handen in 
zijn zij naar de piano keek. Ook de akoestiek van de ka-
mer was uitstekend en droeg ertoe bij om zijn aanvanke-
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lijke lichte tegenzin tegen het wonen in een ijzeren huis 
helemaal te laten verdwijnen. Hoe ijzerachtig het gebouw 
er van buiten ook uitzag, in feite zag je ook in de kamer 
helemaal nergens ijzeren onderdelen en niemand had in 
de inrichting ook maar iets kunnen aanwijzen dat ook 
maar enige inbreuk maakte op de perfecte gezelligheid. 
Karl verwachtte in het begin veel van zijn pianospel en 
schaamde zich niet om tenminste voor hij in slaap viel te 
fantaseren over de mogelijkheid om Amerikaanse toestan-
den met dat pianospel te beïnvloeden. Het klonk wel ei-
genaardig, wanneer hij voor het open raam met het straat-
rumoer een oud soldatenlied uit zijn vaderland speelde, 
dat de soldaten ’s avonds, als ze voor de ramen van de ka-
zerne lagen en op het donkere plein uitkeken, van raam 
tot raam voor elkaar zongen – maar keek hij dan de straat 
in, dan was die niets veranderd en maar een klein stukje 
van een grote kringloop, die je eigenlijk niet stil kon zetten 
zonder alle krachten te kennen die er meespeelden. Zijn 
oom tolereerde het pianospel en had ook geen aanmerkin-
gen, temeer omdat Karl zichzelf maar zelden speelplezier 
gunde, en hij bracht voor Karl zelfs partituren mee van 
Amerikaanse marsen en natuurlijk ook van het volkslied, 
maar het was niet alleen uit plezier in muziek dat hij Karl 
op een dag serieus vroeg of hij geen viool of waldhoorn 
wilde leren spelen.  
 Natuurlijk was Engels leren Karls eerste en voornaam-
ste taak. Een jonge professor van een handelshogeschool 
verscheen ’s morgens om zeven uur in Karls kamer en trof 
hem al aan zijn bureau achter de schriften of heen en weer 
lopend door zijn kamer, terwijl hij dingen uit zijn hoofd 
leerde. Karl zag wel in dat hij zo gauw mogelijk Engels 
moest leren en dat dat bovendien de beste gelegenheid 
was om zijn oom met snelle vorderingen een buitenge-
woon plezier te doen. En het lukte dan ook al gauw, nadat 
Engels in de gesprekken met zijn oom tot de groet en de 
afscheidsformule beperkt was gebleven, steeds grotere de-
len van de gesprekken naar het Engels over te hevelen, 
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waardoor meteen vertrouwelijker onderwerpen aan bod 
kwamen. Het eerste Amerikaanse gedicht, de beschrijving 
van een brand, die Karl zijn oom op een avond voor kon 
dragen, stemde zijn oom innig tevreden. Ze stonden toen 
samen voor een raam in Karls kamer; zijn oom keek naar 
buiten, waar alle lichtheid van de hemel al verdwenen 
was en klapte op de maat van de verzen langzaam en re-
gelmatig in zijn handen, terwijl Karl rechtop naast hem 
stond en met starre ogen op het moeilijke gedicht zwoeg-
de.  
 Hoe beter Karls Engels werd, hoe meer zin zijn oom 
kreeg om hem in contact te brengen met zijn kennissen en 
hij bepaalde alleen dat bij zulke ontmoetingen de leraar 
Engels voorlopig altijd bij Karl in de buurt moest blijven. 
De allereerste kennis aan wie Karl op een ochtend voorge-
steld werd, was een jonge, slanke en ongelooflijk lenige 
man, die door zijn oom met veel plichtplegingen naar 
Karls kamer werd gebracht. Het was blijkbaar een van de 
vele miljonairszoons wiens leven zo verliep dat een ge-
woon mens een willekeurige dag in het leven van die jon-
ge man maar met pijn kon volgen. En alsof hij dat wist of 
voelde en alsof hij daar zoveel mogelijk rekening mee 
hield, speelde er om zijn lippen en ogen een voortdurende 
glimlach van geluk, die bestemd leek voor hemzelf, zijn 
gesprekspartner en de hele wereld.  
 Met die jonge man, een zeker Mack, werd met uitdruk-
kelijke toestemming van zijn oom afgesproken om samen 
om half zes ’s morgens te gaan paardrijden, ofwel in de 
manege ofwel in de openlucht. Karl aarzelde eerst om ja te 
zeggen, omdat hij nog nooit op een paard had gezeten en 
eerst een beetje wilde leren rijden, maar omdat zijn oom 
en Mack zo op hem inpraatten en paardrijden als puur 
plezier en gezonde lichaamsbeweging en helemaal niet als 
kunst voorstelden, stemde hij ten slotte toe. Nu moest hij 
wel al om half vijf zijn bed uit en dat vond hij vaak heel 
erg, want hij had hier, waarschijnlijk doordat hij overdag 
zo op moest letten, last van slaapzucht, maar in zijn bad-
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kamer verdween zijn tegenzin al gauw. De douche be-
streek de hele lengte en breedte van de kuip – welke me-
deleerling had thuis zoiets, al was hij nog zo rijk en ook 
nog voor hem alleen – en daar lag Karl nu languit, in deze 
kuip kon hij zijn armen strekken en hij liet de stroom 
lauw, warm, weer lauw en ten slotte ijskoud water naar 
willekeur over een deel van zijn lichaam of over zijn hele 
lichaam komen. Als in het nog even aanhoudende genot 
van de slaap lag hij daar en ving vooral graag met zijn ge-
sloten oogleden de laatste druppels op, die dan uiteen-
spatten en weggleden over zijn gezicht.  
 In de manege, waar de hoge automobiel van zijn oom 
hem afzette, zat de leraar Engels al op hem te wachten, 
terwijl Mack altijd pas later kwam. Maar hij kon ook rus-
tig later komen, want het echte, levendige rijden begon 
pas wanneer hij er was. Werden de paarden niet wakker 
uit hun lichte slaap, als hij binnenkwam, knalde de zweep 
niet harder door de ruimte, verschenen er op de galerij 
rondom niet plotseling mensen, toeschouwers, paarden-
knechts, paardrijleerlingen of wat ze verder waren? Maar 
Karl gebruikte de tijd voor Macks komst om vast wat 
voorbereidende oefeningen voor het paardrijden te doen, 
al waren die maar primitief. Er was een lange man, die 
zijn arm nauwelijks hoefde te heffen om bij de hoogste 
paardenrug te kunnen en die Karl deze les gaf, die nooit 
langer dan een kwartier duurde. Karls deed het niet ge-
weldig en hij kon telkens weer veel Engelse jammerklach-
ten leren, die hij buiten adem naar zijn leraar Engels riep, 
die altijd heel slaperig tegen dezelfde deurpost geleund 
stond. Maar bijna alle ontevredenheid met het rijden ver-
dween, wanneer Mack kwam. De lange man werd wegge-
stuurd en al gauw hoorde je in de nog steeds halfdonkere 
zaal niets anders dan de hoeven van de galopperende 
paarden en je zag nauwelijks iets anders dan Macks gehe-
ven arm, waarmee hij Karl een commando gaf. Na een 
halfuur plezier, dat in een mum van tijd voorbij was, stop-
ten ze; Mack had veel haast, nam afscheid van Karl, tikte 
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hem soms op zijn wang, als hij over diens rijden bijzonder 
tevreden was geweest en verdween zo haastig dat hij niet 
eens samen met Karl de deur uitging. Daarna nam Karl de 
leraar Engels mee in de automobiel en ze reden meestal 
via een omweg naar hun Engelse les, want een rit door de 
drukte van de grote straat, die eigenlijk van het huis van 
zijn oom regelrecht naar de manege leidde, zou te veel tijd 
kosten. Overigens hield die begeleiding van de leraar En-
gels al gauw op, want Karl, die zichzelf verweet dat hij de 
vermoeide man voor niets naar de manege liet komen, 
omdat hijzelf met Mack best Engels kon praten, vroeg zijn 
oom de professor van die taak te ontslaan. Na enige over-
weging gaf zijn oom ook gehoor aan dat verzoek.  
 Het duurde tamelijk lang voor zijn oom besloot een 
beetje inzicht te geven in zijn bedrijf, al had Karl daar al 
vaker om gevraagd. Het was een soort commissie- en ex-
peditiebedrijf, zoals in Europa, voor zover Karl zich kon 
herinneren, misschien helemaal niet bestond. Het bedrijf 
verzorgde namelijk tussenhandel, die de goederen echter 
niet van de producent naar de consument of misschien 
naar de handelaars bracht, maar die het transport verzorg-
de van alle waren en grondstoffen naar en tussen de grote 
fabriekskartels. Het was dus een bedrijf dat in één koop 
enorm veel opslag, transport en verkoop regelde en dat 
per telefoon en telegraaf heel nauwkeurige verbindingen 
met de klanten moest onderhouden. De telegraafzaal was 
niet kleiner, maar groter dan het telegraafkantoor van zijn 
geboortestad, waar Karl ooit doorheen gelopen was aan 
de hand van een medeleerling die er de weg wist. In de te-
lefoonzaal gingen waar je ook keek deuren van de tele-
fooncellen open en dicht en het bellen was om gek van te 
worden. Zijn oom deed de dichtstbijzijnde deur open en 
daar zag je in het fonkelende elektrische licht een mede-
werker, die zich niets aantrok van het lawaai van de deu-
ren en wiens hoofd omvat werd door een stalen band die 
de oorschelpen op zijn oren drukte. Zijn rechterarm lag op 
een tafeltje, alsof hij bijzonder zwaar was, en alleen zijn 
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vingers, die het potlood vasthielden, bewogen onmense-
lijk snel en gelijkmatig. Met de woorden die hij in de 
hoorn sprak was hij heel spaarzaam en vaak zag je zelfs 
dat hij misschien iets tegen de spreker in wilde brengen of 
iets na wilde vragen, maar bepaalde woorden die hij hoor-
de dwongen hem voordat hij dat kon doen zijn ogen neer 
te slaan en te schrijven. Hij hoefde ook niet te praten, leg-
de Karls oom uit, want de berichten die deze man opnam, 
werden tegelijkertijd nog door twee andere medewerkers 
opgenomen en daarna vergeleken om de kans op fouten 
zo klein mogelijk te maken. Op het moment dat Karl en 
zijn oom de deur uitgingen, glipte er een stagiair naar bin-
nen en kwam met het intussen beschreven papier naar 
buiten. Midden door de zaal was het een voortdurend ge-
loop van heen en weer gejaagde mensen. Niemand groet-
te, het groeten was afgeschaft, iedereen volgde de passen 
van zijn voorganger en keek naar de grond waarop hij zo 
snel mogelijk vooruit wilde komen of ving met zijn blik-
ken maar een paar woorden of getallen op van papieren 
die hij in zijn hand hield en die tijdens zijn looppas wap-
perden.  
 ‘U hebt het echt ver gebracht,’ zei Karl op een van die 
gangen door het bedrijf; het kostte dagen om alles te zien, 
zelfs als je in elke afdeling maar een blik wilde werpen.  
 ‘En ik heb alles dertig jaar geleden zelf opgezet, moet je 
weten. Ik had toen in de havenbuurt een klein bedrijfje en 
als er per dag vijf kisten uitgeladen werden, was het veel 
en dan ging ik zo trots als een pauw naar huis. Tegen-
woordig heb ik de op twee na grootste pakhuizen in de 
haven en die winkel is de eetkamer en de bergruimte van 
de vijfendertigste groep sjouwers.’  
 ‘Niet te geloven,’ zei Karl.  
 ‘Alle ontwikkelingen gaan hier zo snel,’ zei zijn oom en 
brak het gesprek af.  
 Op een dag kwam zijn oom vlak voor etenstijd, toen 
Karl zoals gewoonlijk alleen zou gaan eten, en vroeg of hij 
direct zijn zwarte pak aan wilde trekken om bij hem te ko-
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men eten; er waren twee zakenvrienden. Terwijl Karl zich 
in de zijkamer verkleedde, ging zijn oom aan het bureau 
zitten om de net afgemaakte Engelse thema door te kijken; 
hij sloeg met zijn hand op het bureau en riep luid: ‘Prima, 
hoor!’ Zonder twijfel ging het verkleden beter, toen Karl 
dat compliment hoorde, maar hij was ook al tamelijk over-
tuigd van zijn Engels.  
 In de eetkamer van zijn oom, die hij zich nog herinner-
de van de eerste avond na zijn komst, stonden twee grote, 
dikke heren op om hem te begroeten: de een was een ze-
kere Green en de ander een zekere Pollunder, zoals tijdens 
het gesprek aan tafel bleek. Zijn oom zei namelijk bijna 
nooit iets over kennissen en liet het altijd aan Karl over om 
zelf het nodige of interessante te ontdekken. Nadat er tij-
dens het eten zelf alleen particuliere, zakelijke dingen be-
sproken waren, wat voor Karl een goede les in zakelijk En-
gels was, en ze Karl rustig hadden laten eten, alsof hij een 
kind was dat vooral zijn buikje vol moest eten, boog me-
neer Green zich naar Karl en vroeg in een onmiskenbare 
poging om zo duidelijk mogelijk Engels te spreken in het 
algemeen naar Karls eerste indrukken van Amerika. In de 
doodse stilte gaf Karl, na een paar zijdelingse blikken naar 
zijn oom, tamelijk uitvoerig antwoord en probeerde als 
dank bij hen in de gunst te komen door een wat New 
Yorks gekleurde manier van praten. Bij één uitdrukking 
moesten alle drie de heren zelfs tegelijk lachen en Karl 
was al bang dat hij een blunder had gemaakt, maar nee, 
hij had, zoals meneer Pollunder zei, zelfs iets heel ge-
slaagds gezegd. Die meneer Pollunder leek Karl toch al 
bijzonder sympathiek te vinden en terwijl zijn oom en me-
neer Green weer een zakelijk gesprek begonnen, vroeg 
meneer Pollunder Karl om zijn stoel dicht bij hem te 
schuiven; hij vroeg eerst van alles over zijn naam, zijn af-
komst en zijn reis, tot hij ten slotte, om Karl even rust te 
gunnen, lachend, hoestend en haastig over zichzelf begon 
en over zijn dochter, met wie hij op een klein landgoed in 
de buurt van New York woonde, waar hij overigens al-
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leen ’s avond kon zijn, want hij was bankier en moest voor 
zaken de hele dag in New York zijn. Karl werd ook met-
een van harte op dat landgoed uitgenodigd, want zo’n 
nieuwbakken Amerikaan als Karl had vast ook behoefte 
om even bij te komen van New York. Karl vroeg zijn oom 
meteen toestemming om de uitnodiging aan te nemen en 
zijn oom gaf die blijkbaar ook met plezier, zonder een be-
paalde datum te noemen of zelfs maar te overwegen, zoals 
Karl en meneer Pollunder verwacht hadden.  
 Maar al de volgende dag werd Karl in een kantoortje 
van zijn oom geroepen – zijn oom had alleen al in dit ge-
bouw tien verschillende kantoortjes – waar hij zijn oom en 
meneer Pollunder aantrof, die tamelijk zwijgzaam in de 
fauteuils zaten. ‘Meneer Pollunder,’ zei zijn oom, die in de 
avondschemering van de kamer nauwelijks te herkennen 
was, ‘meneer Pollunder is gekomen om je mee te nemen 
naar zijn landgoed, zoals we gisteren besproken hebben.’ 
‘Ik wist niet dat het vandaag al zou gebeuren,’ antwoord-
de Karl, ‘anders had ik me erop voorbereid.’ ‘Als je er niet 
op voorbereid bent, kunnen we het bezoek ook uitstellen,’ 
zei zijn oom. ‘Hoezo niet voorbereid?’ riep meneer Pollun-
der. ‘Een jonge man is altijd voorbereid!’ ‘Het gaat niet om 
hem,’ zei zijn oom, terwijl hij zich naar zijn gast keerde, 
‘maar hij zou nog wel naar zijn kamer moeten en dan zou 
u moeten wachten.’ ‘We hebben tijd genoeg,’ zei meneer 
Pollunder, ‘ik heb al rekening gehouden met vertraging en 
de zaak eerder gesloten.’ ‘Je ziet,’ zei zijn oom, ‘wat voor 
last je bezoek nu al veroorzaakt.’ ‘Neem me niet kwalijk,’ 
zei Karl, ‘maar ik ben zo terug,’ en hij wilde al wegsprin-
gen. ‘Haast je niet,’ zei meneer Pollunder. ‘Je bezorgt me 
helemaal geen last, ik ben juist blij met je bezoek.’ ‘Morgen 
kun je niet naar paardrijles, heb je die al afgezegd?’ ‘Nee,’ 
zei Karl en dat bezoek, waarop hij zich verheugd had, be-
gon al een last te worden, ‘ik wist immers niet –‘ ‘En toch 
wil je weg?’ vroeg zijn oom weer. Meneer Pollunder, die 
vriendelijke man, kwam hem te hulp. ‘We stoppen onder-
weg wel bij de manege om de zaak te regelen.’ ‘Dat is fijn,’ 
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zei zijn oom. ‘Maar Mack verwacht je wel.’ ‘Hij verwacht 
me niet,’ zei Karl, ‘en hij komt toch wel.’ ‘Nou dan,’ zei 
zijn oom, alsof Karls antwoord niet de minste rechtvaardi-
ging was. En weer gaf meneer Pollunder de doorslag: 
‘Maar Klara –‘ dat was de dochter van meneer Pollunder – 
‘verwacht hem ook, vanavond al en zij gaat toch zeker 
voor Mack?’ ‘Dat wel,’ zei zijn oom. ‘Ga dan maar gauw 
naar je kamer,’ en hij tikte een paar keer schijnbaar onwil-
lekeurig op de armleuning van zijn fauteuil. Karl was al 
bij de deur, toen zijn oom hem nog even staande hield met 
de vraag: ‘Voor je Engelse les ben je morgenochtend toch 
wel terug?’ ‘Nou ja!’ riep Pollunder, terwijl hij zich, voor 
zover zijn dikte toestond van verbazing omdraaide in zijn 
fauteuil. ‘Mag hij morgen alsjeblieft een dagje wegblijven? 
Dan breng ik hem overmorgen ’s morgens weer terug.’ 
‘Dat in geen geval,’ antwoordde zijn oom. ‘Dan raakt zijn 
studie in de war. Als hij later een goed geregelde baan 
heeft, geef ik hem graag ook langer vrij om op zo’n vrien-
delijke en eervolle uitnodiging in te gaan.’ Wat een tegen-
strijdigheden! dacht Karl. Meneer Pollunder keek somber. 
‘Maar voor een avondje en een nachtje is het de moeite 
niet.’ ‘Dat dacht ik ook,’ zei zijn oom. ‘Je moet nemen wat 
je krijgt,’ zei meneer Pollunder en hij lachte al weer. ‘Dan 
wacht ik!’ riep hij naar Karl die wegrende, omdat zijn oom 
niets meer zei. Toen hij al gauw terugkwam, klaar voor de 
reis, trof hij in het kantoortje alleen nog meneer Pollunder, 
want zijn oom was weggegaan. Meneer Pollunder schud-
de Karl heel blij beide handen, als om er absoluut zeker 
van te zijn dat Karl nu echt meeging. Karl was nog hele-
maal verhit door de haast en schudde ook meneer Pollun-
ders handen: hij was blij met het uitstapje. ‘Was mijn oom 
niet geïrriteerd, dat ik ga?’ ‘Nee hoor! Dat was allemaal 
niet zo serieus bedoeld. Jouw opvoeding gaat hem nou 
eenmaal ter harte.’ ‘Heeft hij u zelf gezegd dat hij het eerst 
niet zo serieus bedoelde?’ ‘O ja,’ zei meneer Pollunder met 
een lange uithaal en bewees zo dat hij niet kon liegen. ‘Het 
is vreemd dat hij me met zoveel tegenzin toestemming gaf 
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om op bezoek te gaan, terwijl u toch een vriend van hem 
bent.’ Ook al gaf hij dat niet openlijk toe, meneer Pollun-
der wist ook niet waarom en terwijl ze in de automobiel 
van meneer Pollunder door de warme avond reden, dach-
ten ze er nog lang over na, al hadden ze het meteen over 
andere dingen.  
 Ze zaten vlak naast elkaar en meneer Pollunder hield 
Karls hand vast, terwijl hij aan het vertellen was. Karl 
wilde veel over Klara horen, alsof de lange rit hem onge-
duldig maakte en alsof hij door de verhalen eerder aan 
zou komen dan in werkelijkheid. Al was hij nog nooit ’s 
avonds door de straten van New York gereden en al joeg 
het lawaai als een wervelwind elk moment in een andere 
richting over het trottoir en de rijweg, alsof het niet door 
mensen werd veroorzaakt maar een vreemd element was, 
liet Karl meneer Pollunders woorden goed tot zich door-
dringen en keek ondertussen naar niets anders dan naar 
meneer Pollunders donkere vest met dwars eroverheen 
een gouden ketting. Vanuit de straten, waar het publiek in 
grote, onverholen angst om te laat te komen met vliegen-
de pas en in voertuigen die zo hard mogelijk reden naar 
de theaters drong, kwamen ze door overgangsdistricten in 
de voorsteden, waar hun automobiel door politieagenten 
te paard telkens weer een zijstraat in werd gestuurd, om-
dat de hoofdstraten bezet waren door demonstrerende 
metaalarbeiders, die in staking waren, en omdat op de 
kruisingen alleen het allernoodzakelijkste wagenverkeer 
kon worden toegelaten. Stak de automobiel dan uit don-
kere, dof weergalmende straatjes een van die straten over 
die wel hele pleinen leken, dan verschenen aan beide kan-
ten in een perspectief dat niemand tot het eind kon volgen 
de trottoirs, gevuld met een zich met kleine pasjes voort-
bewegende massa, waarvan het gezang meer een eenheid 
was dan dat van één enkele menselijke stem. Maar op de 
afgezette rijbaan zag je hier en daar een politieagent op 
een onbeweeglijk paard of mensen met vlaggen of over de 
straat gehangen spandoeken of een door medewerkers en 
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ordonnansen omgeven arbeidersvoorman of een wagon 
van de elektrische tram die niet snel genoeg weggevlucht 
was en nu leeg en donker stilstond, terwijl de bestuurder 
en de conducteur op het balkon zaten. Kleine groepjes 
nieuwsgierige mensen stonden ver van de echte demon-
stranten en bleven staan waar ze stonden, al wisten ze niet 
precies wat er aan de hand was. Maar Karl leunde blij in 
de arm die meneer Pollunder om hem heen geslagen had; 
de wetenschap dat hij straks een welkome gast zou zijn in 
een verlicht, door muren omgeven en door honden be-
waakt landhuis deed hem buitengewoon goed en al zorg-
de beginnende slaperigheid dat niet alles wat meneer Pol-
lunder zei meer feilloos of tenminste zonder onderbrekin-
gen tot hem doordrong, hij ging toch van tijd tot tijd recht-
opzitten en veegde in zijn ogen om weer even na te gaan 
of meneer Pollunder merkte dat hij slaap had, want dat 
wilde hij tot elke prijs vermijden.  
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III 
Een landhuis bij New York 

 
‘We zijn er,’ zei meneer Pollunder net op een van Karls af-
wezige momenten. De automobiel stond voor een land-
huis dat net als alle landhuizen van rijke mensen in de 
omgeving van New York omvangrijker en hoger dan no-
dig was voor een landhuis voor maar één gezin. Doordat 
alleen de begane grond verlicht was, kon je niet zien hoe 
hoog het was. Ervoor ruisten kastanjebomen, waartussen 
– het hek stond al open – een korte weg naar de buitentrap 
van het huis leidde. Aan zijn vermoeidheid bij het uitstap-
pen dacht Karl te merken dat de rit toch tamelijk lang ge-
duurd had. In het donker van de kastanjelaan hoorde hij 
een meisjesstem naast zich zeggen: ‘Daar is meneer Jakob 
eindelijk.’ ‘Ik heet Roßmann,’ zei Karl, terwijl hij de uitge-
stoken hand drukte van een meisje waarvan hij nu het sil-
houet kon onderscheiden. ‘Hij is maar een neef van Jakob,’ 
legde meneer Pollunder uit, ‘en zelf heet hij Karl Roß-
mann.’ ‘Daarom zijn we niet minder blij dat we hem hier 
hebben,’ zei het meisje, dat niet veel om namen gaf. Toch 
vroeg Karl nog, terwijl hij tussen meneer Pollunder en het 
meisje naar het huis liep: ‘Jij bent Klara?’ ‘Ja,’ zei ze en er 
viel al wat onderscheidend licht uit het huis op haar ge-
zicht, dat ze naar hem toe keerde, ‘maar ik wou me niet 
hier in het donker voorstellen.’ Heeft ze dan bij het hek op 
ons staan wachten? dacht Karl, die onder het lopen lang-
zamerhand wakker werd. ‘We hebben vanavond overi-
gens nog een gast,’ zei Klara. ‘Nee toch?’ riep Pollunder 
geërgerd. ‘Meneer Green,’ zei Klara. ‘Wanneer is hij geko-
men?’ vroeg Karl, alsof hij al een voorgevoel kreeg. ‘Nu 
net. Hoorden jullie zijn automobiel niet voor die van jul-
lie?’ Karl keek op naar Pollunder, om te zien wat hij ervan 
vond, maar die had zijn handen in zijn broekzakken en 
stampte bij het lopen alleen wat harder. ‘Je hebt er niks 
aan om net buiten New York te wonen, je wordt nog 
steeds gestoord. We moeten echt nog verder weg gaan 
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wonen. Al moet ik de halve nacht doorrijden voor ik thuis 
ben.’ Ze bleven voor de buitentrap staan. ‘Maar meneer 
Green is hier toch al lang niet geweest,’ zei Klara, die het 
blijkbaar helemaal met haar vader eens was, maar hem 
nog eens extra gerust wilde stellen. ‘Waarom komt hij nou 
net vanavond?’ zei Pollunder en zijn woorden rolden al 
woedend over zijn dikke onderlip, die als een los stuk 
vlees gemakkelijk in heftige beweging kwam. ‘Goede 
vraag,’ zei Klara. ‘Misschien gaat hij gauw weer weg,’ 
merkte Karl op en hij was zelf verbaasd over zijn ver-
standhouding met deze mensen, die hij gisteren nog niet 
eens kende. ‘O nee,’ zei Klara, ‘hij heeft iets lucratiefs voor 
papa en de bespreking gaat waarschijnlijk lang duren, 
want hij dreigde al voor de grap dat ik hem tot morgen-
ochtend aan moet horen, als ik een goede gastvrouw wil 
zijn.’ ‘Ook dat nog! Dan blijft hij slapen!’ riep Pollunder, 
alsof daarmee eindelijk het dieptepunt bereikt was. ‘Ik zou 
echt zin hebben,’ zei hij en werd al vriendelijker door het 
nieuwe gezichtspunt, ‘ik zou echt zin hebben om u, me-
neer Roßmann, weer mee te nemen naar de automobiel en 
terug te brengen naar uw oom. Deze avond is bij voorbaat 
al verstoord en wie weet wanneer u van uw oom een vol-
gende keer bij ons mag komen. Maar als ik u vandaag al 
weer terugbreng, dan zal hij ons binnenkort toch niet kun-
nen weigeren.’ En hij pakte Karls hand al om de daad bij 
het woord te voegen. Maar Karl verroerde zich niet en 
Klara vroeg of hij hier mocht blijven, want Karl en zij zou-
den immers helemaal geen last hebben van meneer Green 
en ten slotte voelde Pollunder ook wel dat hij niet vast 
overtuigd was. Bovendien – en dat gaf misschien de door-
slag – hoorden ze meneer Green opeens van de bovenste 
tree naar beneden in de tuin roepen: ‘Waar blijven jullie 
nou?’ ‘Kom maar,’ zei Pollunder en hij stapte de buiten-
trap op. Achter hem liepen Karl en Klara, die elkaar nu in 
het licht bekeken. Wat heeft ze rode lippen, zei Karl tegen 
zichzelf en hij dacht aan de lippen van meneer Pollunder 
en hoe mooi die bij zijn dochter veranderd waren. ‘Na het 
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avondeten,’ zei ze, ‘gaan we, als je het goedvindt, meteen 
naar mijn kamer, dan zijn we tenminste van die meneer 
Green af, al zit papa met hem opgescheept. En dan wil jij 
vast wel piano voor me spelen, want papa heeft al verteld 
hoe goed je dat kunt, maar ik ben jammer genoeg niet 
goed in muziek en raak mijn piano niet aan, al houd ik ei-
genlijk veel van muziek.’ Met dat voorstel van Klara was 
Karl het helemaal eens, al had hij meneer Pollunder er ook 
graag bij gehad. Door Greens reusachtige gestalte – aan 
Pollunders formaat was Karl net gewend – die, terwijl ze 
de trap opgingen, langzaam opdoemde, liet Karl overi-
gens alle hoop varen dat hij meneer Pollunder vanavond 
op de een of andere manier van die man los kon weken.  
 Meneer Green ontving hen heel haastig, alsof er veel in 
te halen was, hij pakte meneer Pollunders arm en duwde 
Karl en Klara voor zich uit naar de eetkamer, die er vooral 
door de bloemen op tafel, die half uit frisse bladeren kwa-
men, heel feestelijk uitzag en de aanwezigheid van de sto-
rende meneer Green extra vervelend maakte. Karl, die bij 
de tafel wachtte tot de anderen gingen zitten, was net blij 
dat de grote glazen tuindeur open zouden blijven, want er 
woei een sterke geur als in een prieel naar binnen, of me-
neer Green maakte hijgend aanstalten om die glazen deur 
dicht te doen; hij bukte naar de onderste grendels en strek-
te zich naar de bovenste en dat allemaal zo jeugdig snel, 
dat de toeschietende bediende niets meer te doen had. De 
eerste woorden van meneer Green aan tafel drukten ver-
bazing uit over het feit dat Karl van zijn oom toestemming 
voor dit bezoek gekregen had. De ene volle lepel soep na 
de andere bracht hij naar zijn mond en legde rechts aan 
Klara en links aan meneer Pollunder uit waarom hij zo 
verbaasd was en hoe zijn oom over Karl waakte en dat de 
liefde van zijn oom voor Karl te groot was om nog liefde 
van een oom te mogen heten. Alsof het niet genoeg is dat 
hij zich hier onnodig mee bemoeit, komt hij ook nog tus-
sen mijn oom en mij, dacht Karl en hij kreeg geen hap van 
de goudkleurige soep door zijn keel. Maar hij wilde ook 
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niet laten merken hoe verstoord hij was en begon de soep 
zwijgend naar binnen te werken. De maaltijd verliep lang-
zaam en was een bezoeking. Alleen meneer Green en 
hooguit Klara waren levendig en zagen soms kans om 
even te lachen. Meneer Pollunder raakte alleen een paar 
keer in het gesprek verstrikt, wanneer meneer Green over 
zaken begon. Toch trok hij zich ook uit zulke gesprekken 
al gauw terug en meneer Green moest hem er na een tijdje 
weer mee overvallen. Hij benadrukte overigens – en op 
dat moment moest Karl, die zijn oren spitste, alsof er iets 
dreigde, er door Klara op gewezen worden dat het vlees 
voor hem stond en dat hij aan een diner zat – dat hij bij 
voorbaat niet van plan was geweest om onverwachts op 
bezoek te komen. Want al waren de zaken die nog bespro-
ken moesten worden bijzonder dringend, het belangrijkste 
had vandaag in de stad geregeld kunnen worden en de 
bijzaken hadden kunnen wachten tot morgen of later. En 
daarom was hij inderdaad nog lang voor sluitingstijd bij 
meneer Pollunder langsgegaan, maar die was al weg, zo-
dat hij gedwongen was naar huis te telefoneren dat hij 
vannacht niet thuis kwam, en de stad uit te gaan. ‘Dan 
moet ik me verontschuldigen,’ zei Karl hardop en voordat 
er iemand kon reageren: ‘want het is mijn schuld dat me-
neer Pollunder vandaag eerder wegging uit de zaak en dat 
spijt me erg.’ Meneer Pollunder bedekte het grootste deel 
van zijn gezicht met zijn servet, terwijl Klara wel tegen 
Karl glimlachte, alleen niet op een medelevende manier, 
maar met een glimlach die hem op de een of andere ma-
nier moest beïnvloeden. ‘Je hoeft je niet te verontschuldi-
gen,’ zei meneer Green, die net met een scherp mes een 
duif aan het ontleden was, ‘ik ben juist blij dat ik in zo’n 
aangenaam gezelschap kan dineren in plaats van in mijn 
eentje thuis te eten, waar ik bediend word door mijn oude 
huishoudster, die zo oud is dat ze al moeite heeft met de 
weg van de deur naar mijn tafel, zodat ik lang achterover 
kan leunen, als ik haar op die tocht wil volgen. Pas kortge-
leden heb ik gedaan gekregen dat de bediende het eten 
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naar de deur van de eetkamer brengt, maar van de deur 
naar mijn tafel is het haar terrein, heb ik begrepen.’ ‘Mijn 
God!’ riep Klara, ‘wat een trouw!’ ‘Ja, er is nog trouw in 
deze wereld,’ zei meneer Green, terwijl hij een hap in zijn 
mond stopte, waar zijn tong, zoals Karl toevallig zag, met 
een zwaai het voedsel greep. Hij werd bijna misselijk en 
stond op. Meneer Pollunder en Klara pakten bijna tegelijk 
zijn handen. ‘Je moet nog blijven zitten,’ zei Klara. En toen 
hij weer was gaan zitten, fluisterde ze: ‘Straks gaan we er 
samen vandoor. Nog even geduld.’ Meneer Green zat in-
tussen rustig te eten, alsof het de natuurlijke taak van me-
neer Pollunder en Klara was om Karl op zijn gemak te 
stellen, wanneer hij misselijk werd.  
 Het eten duurde vooral zo lang door de eindeloze 
nauwkeurigheid waarmee meneer Green elke gang behan-
delde, al zat hij telkens onvermoeid klaar voor elke nieu-
we gang; het zag er echt uit alsof hij eens goed bij wilde 
komen van zijn oude huishoudster. Af en toe prees hij 
Klara’s huishoudkunst, waardoor ze zichtbaar gevleid 
was, terwijl Karl hem probeerde tegen te houden, alsof 
Green haar aanviel. Maar meneer Green had aan haar niet 
genoeg: zonder op te kijken van zijn bord begon hij meer-
malen over Karls opvallende gebrek aan eetlust. Meneer 
Pollunder nam Karls eetlust in bescherming, al had hij als 
gastheer Karl moeten aansporen om te eten. En Karl voel-
de zich het hele diner zo opgelaten, dat hij die uitlating 
van meneer Pollunder tegen beter weten in als onvriende-
lijkheid uitlegde. En bij die toestand paste dat hij nu eens 
onbehoorlijk snel en veel at en dan zijn mes en vork weer 
lange tijd liet liggen en de onbeweeglijkste van het gezel-
schap was, waar de bediende die het eten serveerde vaak 
geen raad mee wist.  
 ‘Ik zal de senator morgen vertellen hoe je Klara bele-
digd hebt door niet te eten,’ zei meneer Green, die zich er-
toe beperkte de geestige bedoeling van die woorden te la-
ten zien door de manier waarop hij zijn bestek hanteerde. 
‘Moet je zien hoe treurig dat meisje is,’ vervolgde hij, ter-
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wijl hij Klara bij haar kin pakte. Ze liet hem zijn gang gaan 
en deed haar ogen dicht. ‘Ja, meiske!’ riep hij, terwijl hij 
achteroverleunde en vuurrood begon te lachen met de 
kracht van iemand die vol zat. Vergeefs probeerde Karl 
het gedrag van meneer Pollunder te verklaren. Die zat 
maar naar zijn bord te staren, alsof het daar allemaal ge-
beurde. Hij trok Karls stoel niet dichter naar zich toe en als 
hij iets zei, sprak hij tegen allemaal, maar Karl had hij 
niets bijzonders te zeggen. Hij tolereerde juist wel dat 
Green, die geslepen New Yorkse vrijgezel, Klara duidelijk 
met opzet aanraakte, dat hij Karl, Pollunders gast, bele-
digde of op zijn minst als kind behandelde en wie weet 
wat nog van plan was.  
 Na de maaltijd – toen Green de algemene stemming 
aanvoelde, was hij de eerste die opstond en in zekere zin 
de anderen ook op liet staan – ging Karl in zijn eentje naar 
een van de grote, door smalle, witte lijsten gedeelde ra-
men die naar het terras leidden en die, zoals hij van dicht-
bij zag, eigenlijk echte deuren waren. Wat was er over van 
de antipathie die meneer Pollunder en zijn dochter in het 
begin voor Green gevoeld hadden en die Karl toen niet 
goed begrepen had? Nu stonden ze bij Green en knikten 
hem toe. De rook van meneer Greens sigaar, een cadeautje 
van Pollunder, die een dikte had waarover zijn vader 
thuis af en toe vertelde als over een feit dat hij waarschijn-
lijk nooit met eigen ogen had aanschouwd, verbreidde 
zich in de zaal en verspreidde Greens invloed tot in alle 
hoeken en gaten waar hij persoonlijk nooit zou komen. 
Hoe ver weg Karl ook stond, hij voelde in zijn neus de 
prikkeling van de rook en meneer Greens gedrag, waar hij 
vanaf zijn plaats alleen even naar omkeek, vond hij schan-
delijk. Het kon nu best zijn dat zijn oom zo lang geen toe-
stemming voor dit bezoek had willen geven, omdat hij het 
zwakke karakter van meneer Pollunder kende en welis-
waar niet zeker kon weten dat Karl beledigd zou worden, 
maar dat wel mogelijk achtte. Ook het Amerikaanse meis-
je beviel hem niet, al had hij zich haar beslist niet veel 
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knapper voorgesteld. Sinds meneer Green zich met haar 
had bemoeid, was hij zelfs verrast door de schoonheid 
waartoe haar gezicht in staat was en vooral door de glans 
van haar bijzonder levendige ogen. Een rok die zo strak 
om een lichaam zat had hij nog nooit gezien en kleine 
plooien in de gelige, dunne en stevige stof toonden de 
kracht van de spanning. En toch gaf Karl niets om haar en 
hij had liever niet naar haar kamer gewild, als hij in plaats 
daarvan de deur waarvan hij alvast de klink vasthield, 
had mogen opendoen om in de automobiel te stappen of 
als de chauffeur al sliep, in zijn eentje naar New York te 
mogen lopen. De heldere nacht met de naar hem toege-
keerde volle maan was voor iedereen bestemd en het leek 
Karl echt niet nodig om buiten bang te zijn. Hij stelde zich 
voor – en voor het eerst kreeg hij in deze zaal een prettig 
gevoel – hoe hij ’s morgens – want eerder zou hij niet thuis 
zijn, als hij moest lopen – zijn oom zou verrassen. Hij was 
nog nooit in de slaapkamer van zijn oom geweest en wist 
niet eens waar die was, maar dat zou hij wel vragen. Daar-
na zou hij kloppen en na het vormelijke ‘Binnen!’ de ka-
mer in rennen en zijn lieve oom, die hij tot nu toe alleen 
maar helemaal aangekleed en dichtgeknoopt gezien had, 
rechtop in bed zittend, verbaasd naar de deur kijkend en 
in zijn nachthemd verrassen. Dat was op zichzelf mis-
schien nog niets bijzonders, maar stel je voor wat dat voor 
gevolgen kon hebben! Misschien zou hij voor het eerst sa-
men met zijn oom ontbijten, zijn oom in bed en hij op een 
stoel, met het ontbijt op een tafeltje tussen hen in, en mis-
schien werd dat gezamenlijke ontbijt een vaste gewoonte, 
misschien zouden ze door dit soort ontbijt, wat zelfs haast 
onvermijdelijk was, vaker dan die ene keer per dag bij el-
kaar komen en dan natuurlijk ook openhartiger met elkaar 
kunnen praten. Het lag tenslotte alleen maar aan het ge-
brek aan openhartigheid, dat hij nu tegen zijn oom wat 
ongehoorzaam of liever koppig was geweest. En ook als 
hij hier vannacht moest blijven – en daar zag het jammer 
genoeg naar uit, al lieten ze hem hier bij het raam staan 
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om zichzelf bezig te houden – werd dit ongelukkige be-
zoek misschien het keerpunt in de relatie met zijn oom, en 
misschien lag zijn oom in zijn slaapkamer vanavond wel 
net zoiets te denken.  
 Een beetje getroost draaide hij zich om. Klara stond 
voor hem en zei: ‘Bevalt het je soms niet bij ons? Wil je je 
hier niet een beetje thuis voelen? Kom maar, dan zal ik een 
laatste poging doen.’ Ze nam hem dwars door de zaal mee 
naar de deur. Aan een tafeltje tegen de muur zaten de bei-
de heren met in een hoog glas een licht schuimende drank, 
die Karl niet kende en die hij graag geproefd had. Meneer 
Green zat met een elleboog op tafel en met zijn hele ge-
zicht zo dicht mogelijk bij meneer Pollunder; als je meneer 
Pollunder niet kende, had je best kunnen denken dat hier 
iets crimineels besproken werd in plaats van iets zakelijks. 
Terwijl meneer Pollunder Karl met een vriendelijke blik 
tot de deur volgde, keek Green, al volgt iedereen altijd on-
willekeurig de blik van zijn gesprekspartner, geen mo-
ment naar Karl om, en dat gedrag leek de uitdrukking van 
een soort overtuiging van Green dat iedereen, Karl en 
Green zelf, hier op eigen benen moest staan en dat de 
noodzakelijke maatschappelijke banden tussen hen met-
tertijd wel zouden ontstaan door de overwinning of de 
vernietiging van een van beiden. Als hij dat meent, zei 
Karl tegen zichzelf, dan is hij gek. Ik heb hem echt niet no-
dig en hij moet mij ook met rust laten. Nauwelijks was hij 
op de gang of hij bedacht dat hij zich met zijn blik op 
Green bijna door Klara de kamer uit had laten slepen. Des 
te gewilliger liep hij nu naast haar. Lopend door de gan-
gen geloofde hij eerst zijn ogen niet, toen hij elke twintig 
passen een bediende in een duur livrei zag staan met een 
armluchter, waarvan hij de dikke schacht met twee han-
den vast moest houden. ‘De nieuwe elektrische leiding 
loopt tot nu toe nog maar tot de eetzaal,’ legde Klara uit. 
‘We hebben dit huis nog maar kortgeleden gekocht en he-
lemaal laten verbouwen, voor zover je een oud huis met 
een eigenzinnige stijl kunt verbouwen.’ ‘Er zijn in Ameri-
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ka dus ook al oude huizen,’ zei Karl. ‘Natuurlijk,’ zei Kla-
ra lachend en ze trok hem mee. ‘Je hebt vreemde ideeën 
over Amerika.’ ‘Je hoeft me niet uit te lachen,’ zei hij geër-
gerd. Tenslotte kende hij Europa en Amerika al, maar zij 
alleen Amerika.  
 In het voorbijgaan duwde Klara met een licht uitgesto-
ken hand een deur open en zei zonder te blijven staan: 
‘Hier slaap jij.’ Karl wilde de kamer natuurlijk meteen 
zien, maar Klara zei ongeduldig en bijna schreeuwend dat 
er nog tijd genoeg was en dat hij eerst mee moest komen. 
Ze stonden op de gang een beetje aan elkaar te trekken en 
uiteindelijk vond Karl dat hij niet alles hoefde te doen wat 
Klara zei: hij trok zich los en ging de kamer in. Een verras-
sende duisternis voor het raam werd veroorzaakt door 
een boomtop die daar in zijn volle omvang wiegde. Je 
hoorde vogels zingen. In de kamer zelf, waar nog geen 
maanlicht doordrong, kon je overigens bijna geen hand 
voor ogen zien. Karl had spijt dat hij de elektrische zaklan-
taarn die hij van zijn oom gekregen had, niet meegenomen 
had. In dit huis was een zaklantaarn immers onmisbaar: 
had je een paar van die lampen, dan konden de bedienden 
naar bed. Hij ging op de vensterbank zitten om naar bui-
ten te kijken en te luisteren. Een opgeschrikte vogel leek 
door het loof van de oude boom te dringen. Het fluiten 
van een trein in een voorstad van New York klonk ergens 
op het land. Verder was het stil.  
 Maar niet lang, want Klara kwam binnenrennen. Zicht-
baar boos riep ze: ‘Wat moet dat?’ en sloeg op haar rok. 
Karl wilde pas reageren, als ze beleefder was. Maar ze liep 
met grote passen op hem af, riep: ‘Kom je nog mee of 
niet?’ en gaf hem met opzet of alleen maar van opwinding 
zo’n duw tegen zijn borst, dat hij uit het raam gevallen 
zou zijn, als hij niet op het laatste moment, terwijl hij van 
de vensterbank gleed, met zijn voeten de grond had ge-
raakt. ‘Ik viel bijna uit het raam,’ zei hij verwijtend. ‘Jam-
mer dat dat niet gebeurd is. Waarom doe je zo onaardig? 
Ik geef je nog een zet.’ En ze sloeg haar armen werkelijk 
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om hem heen en droeg Karl, die zo verbluft was dat hij 
eerst vergat zich zwaar te maken, met haar door sport ge-
trainde lichaam bijna tot het raam. Maar daar kwam hij tot 
bezinning, werkte zich met een draai van zijn heupen los 
en sloeg zijn armen nu om haar heen. ‘Au, je doet me 
pijn!’ zei ze meteen. Maar nu vond Karl dat hij haar niet 
meer los mocht laten. Hij liet haar nog wat passen maken, 
maar volgde haar en liet niet los. Ze was in haar nauwslui-
tende jurk ook zo makkelijk te pakken. ‘Laat me los,’ fluis-
terde ze met haar verhitte gezicht dicht bij dat van hem; 
hij moest zijn best doen om haar te zien, zo dichtbij was 
ze, ‘Laat me los, dan geef ik je wat moois.’ Waarom zucht 
ze zo? dacht Karl, dit kan geen pijn doen, want ik druk 
niet, en hij liet haar nog niet los. Maar opeens, toen hij 
zwijgend even niet had opgelet, voelde hij haar toenemen-
de kracht weer tegen zijn lichaam en ze had zich losge-
werkt, nam hem in een houdgreep, blokkeerde zijn benen 
met voetposities uit een vreemde vechtsport en duwde 
hem heel rustig ademend tegen de muur. Maar daar stond 
een canapé, ze legde Karl erop en zei zonder al te ver naar 
hem toe te buigen: ‘Verroer je maar, als je kunt.’ ‘Kat, dolle 
kat!’ kon Karl nog net roepen in de mengeling van woede 
en schaamte die hij voelde. ‘Je bent gek, dolle kat!’ ‘Let op 
je woorden!’ zei ze, liet haar ene hand naar zijn hals glij-
den en begon zo hard te wurgen, dat Karl alleen maar 
naar lucht kon happen, terwijl zij met haar andere hand 
naar zijn wang ging om die even op proef aan te raken, 
waarna ze haar hand steeds hoger hield om hem elk mo-
ment met een draai om zijn oren neer te kunnen laten ko-
men. ‘Wat vind je ervan,’ vroeg ze, ‘als ik je als straf voor 
je gedrag tegenover een dame met een flinke draai om je 
oren naar huis stuur? Misschien heb je daar iets aan voor 
de rest van je leven, al was het geen mooie herinnering. Ik 
heb medelijden met je en je bent een redelijk knappe jon-
gen en als je jiujitsu had geleerd, had je me waarschijnlijk 
een pak slaag gegeven. En toch, en toch heb ik heel veel 
zin om je een draai om je oren te geven, zoals je daar ligt. 
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Ik zou er waarschijnlijk spijt van krijgen, maar als ik het 
deed, weet ik nu al dat ik bijna tegen mijn wil zou zijn. En 
dan volsta ik natuurlijk niet met een draai om je oren, 
maar sla links en rechts tot je opgezette wangen hebt. En 
misschien ben je een man van eer – ik zou het haast den-
ken – en wil je met die draaien om je oren niet verderleven 
en er een eind aan maken. Maar waarom deed je dan ook 
zo tegen me? Val ik soms niet bij je in de smaak? Is het 
niet de moeite waard om naar mijn kamer te komen? Pas 
op! Nu had ik je bijna zomaar een draai om je oren gege-
ven. Als je vandaag dus nog los wilt komen, moet je je be-
ter gedragen. Ik ben je oom niet, waar je tegenin kunt 
gaan. Verder wil ik je er nog op wijzen dat je, als ik je zon-
der draai om je oren loslaat, niet moet denken dat je hui-
dige toestand en een echte draai om je oren wat je eer be-
treft op hetzelfde neerkomen; als je dat denkt, geef ik je 
toch liever een echte draai om je oren. Wat zal Mack wel 
zeggen, als ik dat allemaal vertel?’ Bij de herinnering aan 
Mack liet ze Karl los en in zijn onduidelijke gedachten 
leek Mack wel een bevrijder. Hij voelde Klara’s hand nog 
een tijdje aan zijn hals, draaide nog even en bleef daarna 
stilliggen.  
 Ze zei dat hij op moest staan, maar hij reageerde niet en 
verroerde zich niet. Ze stak ergens een kaars aan; de ka-
mer kreeg licht en er verscheen een blauw zigzagpatroon 
op het plafond, maar Karl lag met zijn hoofd op het sofa-
kussen, zoals Klara hem had neergelegd en bewoog geen 
vingerbreed. Klara liep door de kamer, haar rok ruiste 
rond haar benen en waarschijnlijk bij het raam bleef ze een 
hele tijd staan. ‘Al een beetje gekalmeerd?’ hoorde hij haar 
daarna vragen. Karl vond het moeilijk om in deze kamer, 
die hem door meneer Pollunder voor vannacht was toege-
dacht, tot rust te komen. Dat meisje liep maar rond, bleef 
maar staan en praatte maar en hij had meer dan genoeg 
van haar. Gauw gaan slapen en dan hier weg was het eni-
ge wat hij wilde. Hij wilde niet eens meer naar bed, maar 
alleen maar hier op de canapé blijven liggen. Hij lag alleen 
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maar te wachten tot ze wegging om achter haar naar de 
deur te springen, die op slot te doen en zich dan weer op 
de canapé te laten vallen. Hij had zo’n behoefte om zich 
uit te rekken en te gapen, maar tegenover Klara wilde hij 
dat niet doen. En zo lag hij maar naar boven te staren, 
voelde zijn gezicht steeds onbeweeglijker worden en een 
om hem heen vliegende vlieg glinsterde voor zijn ogen, 
zonder dat hij precies wist wat het was.  
 Klara kwam weer naar hem toe, boog in de richting van 
zijn blikken en als hij zich niet had ingehouden, had hij al 
naar haar moeten kijken. ‘Ik ga nu weg,’ zei ze. ‘Misschien 
krijg je later zin om naar me toe te komen. De deur van 
mijn kamer is de vierde vanaf deze deur gerekend, aan 
deze kant van de gang. Je loopt dus drie andere deuren 
voorbij en de deur waar je dan bent, is de goede. Ik ga niet 
meer naar beneden naar de zaal, maar blijf in mijn kamer. 
Je hebt me ook behoorlijk moe gemaakt. Ik ga niet op je 
zitten wachten, maar als je komen wilt, dan kom je maar. 
Je weet nog wel dat je beloofd hebt om piano te spelen. 
Maar misschien ben je door mij helemaal uitgeput en kun 
je je niet meer verroeren; blijf dan maar liggen en slaap 
maar uit. Mijn vader vertel ik voorlopig niks over onze 
vechtpartij; dat zeg ik voor het geval dat je je daar zorgen 
over maakt.’ Daarop rende ze ondanks haar zogenaamde 
vermoeidheid in twee sprongen de kamer uit.  
 Karl ging meteen rechtop zitten, want hij kon al niet 
meer liggen. Om een beetje beweging te hebben, liep hij 
naar de deur en keek de gang in. Wat was het daar don-
ker! Hij was blij, toen hij de deur dicht en op slot had ge-
daan en weer bij zijn tafel in het licht van de kaars stond. 
Hij had besloten niet langer in dit huis te blijven, maar be-
neden naar meneer Pollunder te gaan, hem eerlijk te zeg-
gen hoe Klara hem behandeld had – het kon hem niet 
schelen dat hij zijn nederlaag toe moest geven – en dat 
was waarschijnlijk reden genoeg om toestemming te vra-
gen naar huis te mogen rijden of lopen. Als meneer Pol-
lunder er bezwaar tegen had dat hij meteen naar huis 
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ging, dan wilde Karl op zijn minst vragen of een bediende 
hem naar het dichtstbijzijnde hotel kon brengen. Op de 
manier die Karl van plan was ging je in de regel niet met 
vriendelijke gastheren om, maar nog minder ging je met 
een gast zo om als Klara had gedaan. Zelfs haar belofte 
om meneer Pollunder voorlopig niets te zeggen over de 
vechtpartij vond ze nog een vriendelijke daad, terwijl dat 
al tenhemelschreiend was. Was Karl soms uitgenodigd 
voor een worstelwedstrijd, zodat het voor hem een schan-
de was geweest om gevloerd te worden door een meisje 
dat waarschijnlijk een groot deel van haar leven worstel-
trucs geoefend had? Uiteindelijk had ze zelfs les gehad 
van Mack. Die was vast van alles op de hoogte, dacht 
Karl, al had hij nooit de kans gekregen om naar details te 
vragen. Maar Karl wist ook dat hij, als Mack hem les zou 
geven, nog veel meer vorderingen zou maken dan Klara, 
dan kwam hij hier op een dag terug, hoogstwaarschijnlijk 
onuitgenodigd, inspecteerde natuurlijk eerst de omgeving, 
die Klara tot haar voordeel precies kende, pakte dan die-
zelfde Klara om met haar diezelfde canapé uit te kloppen 
waar ze hem vandaag op had gegooid.  
 Nu ging het er alleen om de weg terug te vinden naar 
de zaal, waar hij in zijn verstrooidheid waarschijnlijk ook 
zijn hoed op een verkeerde plaats had gelegd. De kaars 
wilde hij natuurlijk meenemen, maar zelfs met licht was 
de weg niet makkelijk te vinden. Hij wist bijvoorbeeld niet 
eens of deze kamer op dezelfde verdieping lag als de zaal. 
Klara had hem op de heenweg steeds zo meegetrokken, 
dat hij helemaal niet om zich heen had kunnen kijken, en 
meneer Green en de bedienden met de luchters hadden 
hem ook te denken gegeven, kortom: hij wist nu niet eens 
meer of ze één trap, twee trappen of misschien helemaal 
geen trap gepasseerd waren. Te oordelen naar het uitzicht 
lag de kamer tamelijk hoog en daarom probeerde hij zich 
te herinneren of ze via trappen gekomen waren, maar al 
bij de ingang van het huis hadden ze trappen moeten 
klimmen en waarom kon deze kant van het huis ook niet 
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hoger zijn? Was er op de gang maar ergens licht vanuit 
een deur te zien geweest of een stem uit de verte, al was 
die nog zo zacht.  
 Op zijn zakhorloge, een cadeau van zijn oom, was het 
elf uur; hij pakte de kaars en ging de gang op. De deur liet 
hij open, om voor het geval dat zijn zoektocht vergeefs 
was, zijn kamer tenminste terug te kunnen vinden en 
daarna in geval van nood de deur van Klara’s kamer. 
Voor de zekerheid, om te zorgen dat de deur niet dicht-
viel, zette hij er een stoel tegen. Op de gang – hij liep na-
tuurlijk van Klara’s deur weg naar links – was er het nieu-
we probleem van de tocht, die wel heel zwak was, maar 
de kaars toch makkelijk uit kon blazen, zodat Karl het 
vlammetje met zijn hand beschermde en bovendien vaak 
moest blijven staan om te zorgen dat het flakkerende 
vlammetje zich kon herstellen. Hij kwam maar langzaam 
vooruit en de weg leek daardoor dubbel zo lang. Karl was 
al langs grote stukken muur gekomen waar helemaal geen 
deuren waren en hij kon zich niet voorstellen wat daar-
achter lag. Dan kwam er weer de ene deur na de andere; 
hij probeerde er verschillende open te maken, maar ze za-
ten op slot en de kamers waren blijkbaar niet bewoond. 
Het was een ongekende ruimteverspilling en Karl moest 
denken aan wijken in het oosten van New York, die zijn 
oom hem zou laten zien, waar in één kleine kamer blijk-
baar verschillende gezinnen woonden en de ruimte voor 
een gezin bestond uit een hoek van een kamer, waar kin-
deren om hun ouders heen scharrelden. Terwijl hier zo-
veel kamers leegstonden, die er alleen maar waren om hol 
te klinken, als je op de deur bonsde. Karl had het idee dat 
meneer Pollunder door verkeerde vrienden op een dwaal-
spoor was gebracht en dat hij gek was op zijn dochter en 
daardoor bedorven. Zijn oom had hem vast juist beoor-
deeld en alleen zijn principe dat hij Karls oordeel over 
mensen niet wilde beïnvloeden was de schuld van dit be-
zoek en deze zwerftochten door de gangen. Dat zou Karl 
zijn oom morgen duidelijk zeggen, want volgens het prin-
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cipe van zijn oom zou die ook het oordeel van zijn neef 
over hemzelf graag en rustig aanhoren. Bovendien was 
dat principe misschien het enige aan zijn oom wat Karl 
niet beviel en zelfs dat niet-bevallen was niet absoluut.  
 Plotseling hield de muur aan de ene kant van de gang 
op en maakte plaats voor een ijskoude, marmeren balus-
trade. Karl zette de kaars naast zich neer en boog voor-
zichtig voorover. Donkere leegte woei hem tegemoet. Als 
dit de grote hal van het huis was – in het licht van de 
kaars verscheen een stuk van een gewelfachtig plafond – 
waarom waren ze dan niet door deze hal binnengekomen? 
Waarvoor diende deze grote, diepe ruimte? Hij stond hier-
boven als op de galerij van een kerk. Karl had bijna spijt 
dat hij niet tot morgen in dit huis kon blijven, want hij had 
zich bij daglicht graag rond laten leiden door meneer Pol-
lunder, die hem alles had kunnen vertellen.  
 De balustrade was overigens niet lang en Karl werd al 
gauw weer opgenomen door de gesloten gang. Bij een 
plotselinge bocht in de gang stootte Karl met volle kracht 
tegen de muur en alleen de voortdurende zorg waarmee 
hij krampachtig de kaars vasthield behoedde hem geluk-
kig voor een val en een gedoofde kaars. Omdat er geen 
eind kwam aan de gang, omdat er nergens een raam met 
uitzicht was en omdat er boven noch beneden iets be-
woog, begon Karl te denken dat hij in een kring rondliep 
en hij hoopte al misschien de openstaande deur van zijn 
kamer terug te vinden, maar noch die deur, noch de balus-
trade kwam terug. Tot nu toe had Karl niet hard willen 
roepen, want hij wilde in een vreemd huis op zo’n laat uur 
geen lawaai maken, maar nu zag hij in dat het in dit on-
verlichte huis niet verkeerd was en hij maakte al aanstal-
ten om in beide kanten van de gang hard “Hallo!” te roe-
pen, toen hij in de richting waaruit hij gekomen was een 
lichtje zag, dat dichterbij kwam. Pas nu kon hij de lengte 
van de rechte gang schatten: het huis was een vesting en 
geen villa. Karl was zo blij met dat reddende licht, dat hij 
alle voorzichtigheid vergat en ernaartoe rende, zodat al bij 
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de eerste sprongen zijn kaars uitging. Hij lette er niet op, 
want hij had de kaars niet meer nodig: hier kwam hem 
een oude bediende met een lantaarn tegemoet, die hem de 
weg zou wijzen.  
 ‘Wie bent u?’ vroeg de bediende, terwijl hij de lantaarn 
voor Karls gezicht hield, waardoor hij tegelijkertijd dat 
van hem belichtte. Zijn gezicht leek stijfjes door een grote, 
witte volle baard, die pas op zijn borst uitliep in zijdeach-
tige krulletjes. Het moet een trouwe bediende zijn die zo’n 
baard mag dragen, dacht Karl, terwijl hij strak naar de 
lengte en breedte van die baard keek, zonder dat het hem 
hinderde dat hij zelf bekeken werd. Verder antwoordde 
hij meteen dat hij gast van meneer Pollunder was, van zijn 
kamer naar de eetkamer wilde en die niet kon vinden. 
‘Aha,’ zei de bediende, ‘ja, we hebben hier nog geen elek-
trisch licht.’ ‘Ik weet het,’ zei Karl. ‘Wilt u uw kaars niet 
aansteken aan mijn lamp?’ vroeg de bediende. ‘Graag,’ zei 
Karl en deed het. ‘Het tocht hier zo in de gangen,’ zei de 
bediende, ‘de kaars gaat makkelijk uit en daarom heb ik 
een lantaarn.’ ‘Ja, een lantaarn is veel praktischer,’ zei 
Karl. ‘U zit ook al vol kaarsvet,’ zei de bediende, terwijl hij 
in het licht van de kaars Karls pak bekeek. ‘Dat heb ik he-
lemaal niet gemerkt!’ riep Karl en hij vond het erg verve-
lend, omdat het een zwart pak was, dat hem volgens zijn 
oom het beste paste van allemaal. De vechtpartij met Klara 
had het pak ook geen goed gedaan, besefte hij nu. De be-
diende was zo attent om het pak schoon te maken, zo 
goed en zo kwaad als dat in de gauwigheid ging; telkens 
draaide Karl zich weer voor hem om en liet hem nog hier 
en daar een vlek zien, die de bediende gehoorzaam ver-
wijderde. ‘Waardoor tocht het hier eigenlijk zo?’ vroeg 
Karl, toen ze al verderliepen. ‘Er moet hier nog veel ge-
bouwd worden,’ zei de bediende, ‘ze zijn wel met de ver-
bouwing begonnen, maar het gaat heel langzaam. Nu sta-
ken de bouwvakkers ook nog, zoals u misschien weet. Je 
hebt veel narigheid met zo’n gebouw. Nu zijn er een paar 
muren uitgebroken, die niemand dichtmetselt en het tocht 
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in het hele huis. Ik kan de watjes in mijn oren niet missen.’ 
‘Dan moet ik zeker harder praten?’ vroeg Karl. ‘Nee, u 
hebt een heldere stem,’ zei de bediende. ‘Maar om terug te 
komen op dit gebouw: vooral hier in de buurt van de ka-
pel, die later beslist afgesloten moet worden van de rest 
van het huis, is de tocht echt niet uit te houden.’ ‘De balus-
trade, waar je in deze gang langs komt, gaat dus naar een 
kapel?’ ‘Ja.’ ‘Dat dacht ik al,’ zei Karl. ‘De kapel is de 
moeite van het bekijken waard,’ zei de bediende, ‘als die 
er niet geweest was, had meneer Mack het huis waar-
schijnlijk niet gekocht.’ ‘Meneer Mack?’ vroeg Karl, ‘ik 
dacht dat het huis van meneer Pollunder was.’ ‘Zeker,’ zei 
de bediende, ‘maar meneer Mack heeft bij deze koop toch 
de doorslag gegeven. U kent meneer Mack niet?’ ‘Jawel,’ 
zei Karl. ‘Maar wat voor relatie heeft hij met meneer Pol-
lunder?’ ‘Hij is de verloofde van de juffrouw,’ zei de be-
diende. ‘Dat wist ik niet,’ zei Karl en hij bleef staan. ‘Bent 
u daar zo verbaasd over?’ vroeg de bediende. ‘Ik wil het 
alleen even tot me door laten dringen. Als je zulke relaties 
niet kent, kun je de grootste blunders begaan,’ antwoord-
de Karl. ‘Ik ben alleen verbaasd dat ze u dat niet verteld 
hebben,’ zei de bediende. ‘Toch is het zo,’ zei Karl. ‘Waar-
schijnlijk dachten ze dat u het wist,’ zei de bediende, ‘het 
is immers geen nieuws. We zijn er trouwens,’ en hij deed 
een deur open waarachter een trap te zien was die lood-
recht naar de achterdeuren van de net als bij de aankomst 
helderverlichte eetkamer leidde. Voor Karl de eetkamer 
binnenging, waaruit de stemmen van meneer Pollunder 
en meneer Green nog net zo klonken als twee uur geleden, 
zei de bediende: ‘Als u wilt, wacht ik hier en breng u dan 
naar uw kamer. Het is nog moeilijk om hier meteen de 
eerste avond de weg te weten.’ ‘Ik ga niet meer terug naar 
mijn kamer,’ zei Karl en hij wist niet waarom dat ant-
woord hem treurig stemde. ‘Het zal wel niet zo erg zijn,’ 
zei de bediende glimlachend en een beetje uit de hoogte 
en tikte op zijn arm. Hij had Karls woorden waarschijnlijk 
zo uitgelegd dat Karl van plan was de hele nacht in de eet-
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kamer te blijven om met de heren te praten en te drinken. 
Karl wilde nu geen bekentenissen doen en dacht boven-
dien dat de bediende, die hij aardiger vond dan de andere 
bedienden hier, hem dan de weg naar New York kon wij-
zen en daarom zei hij: ‘Het zou heel fijn zijn als u hier wil-
de wachten en daar zou ik graag gebruik van maken. In 
elk geval kom ik straks terug om u te vertellen wat ik ver-
der ga doen. Ik denk wel dat ik uw hulp nog nodig zal 
hebben.’ ‘Goed,’ zei de bediende; hij zette de lantaarn op 
de grond en ging op een laag voetstuk zitten, waarvan de 
leegte waarschijnlijk ook met de verbouwing van het huis 
te maken had, ‘dan wacht ik hier.’ ‘De kaars kunt u ook bij 
mij laten,’ zei de bediende nog, toen Karl met een bran-
dende kaars de zaal binnen wilde gaan. ‘Ik ben een beetje 
verstrooid,’ zei Karl en hij gaf de kaars aan de bediende, 
die hem alleen maar toeknikte, zonder dat het duidelijk 
was of hij dat met opzet deed of dat het kwam doordat hij 
met zijn hand over zijn baard streek.  
 Karl deed de deur open, die buiten zijn schuld luid rin-
kelde, want hij bestond uit één enkele glasplaat, die bijna 
doorboog, wanneer de deur snel geopend werd en alleen 
vastgehouden aan de klink. Geschrokken liet Karl de deur 
los, want hij had juist doodstil naar binnen willen gaan. 
Zonder zich om te draaien merkte hij nog hoe achter hem 
de bediende, die blijkbaar opgestaan was van zijn voet-
stuk, de deur voorzichtig geluidloos sloot. ‘Neemt u me 
niet kwalijk dat ik stoor,’ zei hij tegen de beide heren, die 
hem met grote ogen aankeken. Maar tegelijkertijd liet hij 
zijn blik door de zaal gaan, of hij in de gauwigheid niet er-
gens zijn hoed zag liggen. Maar die was nergens te zien, 
de eettafel was helemaal afgeruimd en misschien was de 
hoed vervelend genoeg meegenomen naar de keuken. 
‘Waar heb je Klara gelaten?’ vroeg meneer Pollunder, die 
overigens wel ingenomen leek met de storing, want hij 
ging meteen anders zitten in zijn fauteuil en keerde zich 
helemaal naar Karl. Meneer Green deed of hij er niets mee 
te maken had, haalde een portefeuille tevoorschijn, die in 
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zijn soort een monster was, leek in de vele vakjes een be-
paald stuk te zoeken, maar las onder het zoeken ook an-
dere papieren die hij toevallig in handen kreeg. ‘Ik heb 
een verzoek dat u niet verkeerd moet begrijpen,’ zei Karl; 
hij liep snel naar meneer Pollunder en legde om dicht bij 
hem te zijn, zijn hand op de armleuning van de fauteuil. 
‘Wat voor een verzoek is dat dan?’ vroeg meneer Pollun-
der en hij keek Karl met een openhartige blik aan. ‘Ik zeg 
natuurlijk bij voorbaat ja.’ En hij sloeg zijn arm om Karl 
heen en trok hem naar zich toe tussen zijn benen. Karl liet 
hem begaan, al voelde hij zich meestal echt te groot voor 
zo’n behandeling. Het werd natuurlijk wel moeilijker om 
met zijn verzoek te komen. ‘Hoe vind je het eigenlijk bij 
ons?’ vroeg meneer Pollunder. ‘Heb jij ook niet het idee 
dat je op het platteland als het ware bevrijd wordt, wan-
neer je uit de stad komt? Eigenlijk –‘ en er ging een niet 
mis te verstane, achter Karl wat verborgen blik opzij naar 
meneer Green – ‘eigenlijk heb ik dat gevoel telkens weer, 
elke avond.’ Hij praat, dacht Karl, alsof hij niets weet van 
het grote huis, de eindeloze gangen, de kapel, de lege ka-
mers en het donker overal. ‘Nou!’ zei meneer Pollunder. 
‘Het verzoek!’ En hij schudde Karl, die er zwijgend bij 
stond, vriendschappelijk door elkaar. ‘Mijn verzoek is,’ zei 
Karl, en hoe hij zijn stem ook dempte, het was onvermij-
delijk dat Green, die ernaast zat, alles hoorde, terwijl Karl 
zijn verzoek, dat als een belediging van Pollunder opgevat 
kon worden, zo graag verzwegen had – ‘mijn verzoek is of 
u me nu, vannacht naar huis wilt laten gaan.’ En nu het 
ergste uitgesproken was, kwam de rest er des te sneller 
achteraan: hij zei zonder ook maar één moment te liegen, 
dingen waar hij van tevoren eigenlijk helemaal niet aan 
gedacht had. ‘Ik wil per se naar huis. Ik kom graag terug, 
want waar u bent, meneer Pollunder, daar ben ik ook 
graag. Alleen kan ik hier vandaag niet blijven. U weet dat 
mijn oom niet van harte toestemming heeft gegeven voor 
dit bezoek. Daar had hij vast goede redenen voor, net als 
voor alles wat hij doet, en ik was zo brutaal om ertegenin 
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te gaan en toestemming af te dwingen. Ik heb gewoon 
misbruik gemaakt van zijn liefde voor mij. Wat voor be-
denkingen hij tegen dit bezoek had, doet er niet toe, ik 
weet alleen heel zeker dat er in die bedenkingen niets was 
wat kwetsend voor u zou kunnen zijn, meneer Pollunder, 
omdat u de beste, de allerbeste vriend van mijn oom bent. 
Als vriend van mijn oom is niemand in de verste verte 
met u te vergelijken. Dat is ook de enige verontschuldi-
ging voor mijn ongehoorzaamheid, al is die niet genoeg. U 
hebt misschien geen nauwkeurig inzicht in de relatie van 
mijn oom en mij en daarom wil ik alleen het begrijpelijkste 
vertellen. Zolang ik nog niet klaar ben met mijn Engelse 
studie en nog te weinig rondgekeken heb in het handels-
vak, ben ik helemaal aangewezen op de goedheid van 
mijn oom, al heb ik daar als familielid ook recht op. U 
moet niet denken dat ik nu al op de een of andere manier 
fatsoenlijk – en God beware me voor al het andere – mijn 
brood kan verdienen. Daarvoor was mijn schoolopleiding 
jammer genoeg veel te onpraktisch. Ik heb vier klassen 
van een Europees gymnasium doorlopen als een gemid-
delde leerling en daarmee kun je je brood echt niet verdie-
nen, want onze gymnasia hebben een heel ouderwets leer-
plan. U zou lachen, als ik u zou vertellen wat ik geleerd 
heb. Als je doorstudeert, het gymnasium afmaakt en naar 
de universiteit gaat, dan wordt alles op de een of andere 
manier waarschijnlijk wel goedgemaakt en dan heb je uit-
eindelijk een behoorlijke opleiding, waar je wat aan hebt 
en waarmee je kunt gaan solliciteren. Maar ik ben jammer 
genoeg weggerukt uit die samenhangende studie; soms 
denk ik dat ik helemaal niets weet en uiteindelijk zou alles 
wat ik kon weten voor Amerika nog steeds te weinig zijn. 
Sinds kort worden er in mijn vaderland hier en daar re-
formgymnasia ingericht, waar je ook moderne talen en 
misschien ook handelswetenschap leert, maar toen ik van 
de lagere school kwam, bestond dat nog niet. Mijn vader 
wilde me wel Engels laten leren, maar ten eerste kon ik 
toen nog niet weten wat voor een ongeluk me zou overko-
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men en dat ik het Engels nodig zou hebben, en ten tweede 
moest ik voor het gymnasium veel studeren, zodat ik voor 
andere bezigheden niet veel tijd had. – Ik vertel dat alle-
maal om u te laten zien hoe afhankelijk ik ben van mijn 
oom en hoe dankbaar ik daarvoor ook ben. U zult moeten 
toegeven dat ik daarom niets tegen zijn wil mag doen, ook 
al zegt hij het niet met zoveel woorden. En daarom moet 
ik, om de fout die ik tegenover hem gemaakt heb een beet-
je goed te maken, meteen naar huis.’ Tijdens dit lange ver-
haal van Karl had meneer Pollunder aandachtig zitten 
luisteren en hem vaak, vooral wanneer het over zijn oom 
ging, haast onmerkbaar tegen zich aan getrokken en een 
paar keer ernstig en als het ware vol verwachting naar 
Green gekeken, die nog steeds bezig was met zijn porte-
feuille. Maar Karl was steeds onrustiger geworden, naar-
mate de verhouding tot zijn oom hem in de loop van zijn 
verhaal duidelijker werd; hij had onwillekeurig gepro-
beerd los te komen uit Pollunders arm, alles benauwde 
hem hier, de weg naar zijn oom door de glazen deur, over 
de trap, door de laan, over de provinciale wegen, door de 
voorsteden naar de grote, drukke straat, uitmondend in 
het huis van zijn oom, leek hem een strikte eenheid, die 
leeg, glad en voor hem voorbereid klaarlag en met een 
krachtige stem naar hem vroeg. Meneer Pollunders goed-
heid en meneer Greens afschuwelijkheid vervaagden en 
het enige wat hij uit deze rokerige kamer wilde was toe-
stemming om afscheid te nemen. Hij sloot zich af voor 
meneer Pollunder en was bereid de strijd met meneer 
Green aan te gaan en toch voelde hij overal een onbestem-
de angst die zijn ogen vertroebelde.  
 Hij deed een stap achteruit en stond nu even ver van 
meneer Pollunder als van meneer Green. ‘Wou u hem niet 
iets zeggen?’ vroeg meneer Pollunder aan meneer Green, 
terwijl hij bij wijze van verzoek meneer Greens hand pak-
te. ‘Ik zou niet weten wat,’ zei meneer Green, die eindelijk 
een brief uit zijn zak gehaald en voor zich op tafel had ge-
legd. ‘Het is te prijzen dat hij terug wil naar zijn oom en je 
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mag verwachten dat hij zijn oom daar een groot plezier 
mee doet. Tenzij zijn oom erg boos is vanwege zijn onge-
hoorzaamheid, wat ook best mogelijk is. Dan zou het beter 
zijn als hij hier bleef. Je kunt er nou eenmaal moeilijk iets 
concreets over zeggen; we zijn allebei vrienden van zijn 
oom en het is moeilijk om onderscheid te maken tussen 
mijn vriendschap en die van meneer Pollunder, maar we 
kunnen de gedachten van zijn oom niet lezen, zeker niet 
met al die kilometers van hier tot New York.’ ‘Meneer 
Green,’ zei Karl, terwijl hij zichzelf overwon en naar me-
neer Green toeging, ‘ik hoor uit uw woorden dat u het ook 
het beste vindt, als ik meteen terugga.’ ‘Dat heb je me niet 
horen zeggen,’ zei meneer Green en hij begon de brief te 
bestuderen, terwijl hij met twee vingers over de randen 
heen en weer ging. Hij leek daarmee te willen zeggen dat 
meneer Pollunder een vraag had gesteld en dat hij ant-
woord had gegeven, terwijl hij met Karl eigenlijk niets te 
maken had.  
 Intussen was meneer Pollunder naar Karl toegegaan en 
had hem zachtjes weg bij meneer Green en naar een van 
de grote ramen getrokken. ‘Beste meneer Roßmann,’ zei 
hij bij Karls oor, terwijl hij alvast met zijn zakdoek over 
zijn gezicht veegde en stilhield bij zijn neus om die te 
snuiten, ‘je denkt toch niet dat ik je tegen je wil hier wil 
houden? Geen sprake van. De automobiel kan ik je niet ter 
beschikking stellen, want die staat hier ver vandaan in een 
openbare garage, omdat ik nog geen tijd heb gehad om 
hier, waar alles nog in ontwikkeling is, een eigen garage in 
te richten. En de chauffeur slaapt niet hier in huis, maar in 
de buurt van de garage, ik weet zelf niet eens waar. Bo-
vendien hoeft hij nu helemaal niet thuis te zijn; hij moet 
hier alleen morgenochtend op tijd voorrijden. Maar dat 
houdt je niet tegen om nu meteen naar huis te gaan, want 
als je erop staat, ga ik direct met je mee naar het dichtstbij-
zijnde station van het stadsspoor, al is dat zover weg dat 
je niet veel eerder thuis bent dan wanneer je vroeg – we 
vertrekken al om zeven uur – met mij meegaat in de auto-
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mobiel.’ ‘Dan ga ik toch liever met het stadsspoor, meneer 
Pollunder,’ zei Karl. ‘Aan het stadsspoor had ik helemaal 
niet gedacht. U zegt zelf dat ik er met het stadsspoor eer-
der ben dan morgenochtend met de automobiel.’ ‘Maar 
het scheelt niet veel.’ ‘Dan nog, dan nog, meneer Pollun-
der,’ zei Karl, ‘ik vergeet niet hoe vriendelijk u geweest 
bent en kom altijd graag terug, als u me na mijn gedrag 
vandaag tenminste nog uit wilt nodigen, en misschien kan 
ik een volgende keer beter uitleggen waarom vandaag 
elke minuut die ik mijn oom eerder zie zo belangrijk voor 
me is.’ En alsof hij al toestemming had om weg te gaan, 
voegde hij eraan toe: ‘Maar u mag beslist niet met me mee. 
Dat is ook helemaal niet nodig. Op de gang zit een bedien-
de, die me graag naar het station zal brengen. Nu moet ik 
alleen nog mijn hoed zoeken.’ En bij die laatste woorden 
liep hij al de kamer door om inderhaast nog een laatste 
poging te doen zijn hoed ergens te vinden. ‘Kan ik je niet 
helpen met een pet?’ vroeg meneer Green, terwijl hij een 
pet uit zijn zak haalde, ‘misschien past die toevallig.’ Ver-
bluft bleef Karl staan en zei: ‘Ik ga u uw pet toch niet afne-
men? Ik kan best zonder pet of hoed. Ik heb echt niets no-
dig.’ ‘Het is mijn pet niet. Neem hem maar!’ ‘Dan dank ik 
u,’ zei Karl om niet te hoeven wachten en hij pakte de pet. 
Hij zette hem op en moest eerst lachen, omdat de pet pre-
cies paste, nam hem weer af en bekeek hem, maar kon het 
bijzondere dat hij zocht niet vinden; het was een gloed-
nieuwe pet. ‘Hij past perfect!’ zei hij. ‘Nou dan!’ riep me-
neer Green, terwijl hij op de tafel sloeg.  
 Karl ging al naar de deur om de bediende te halen, toen 
meneer Green opstond; hij rekte zich uit na de copieuze 
maaltijd en de vele rust, sloeg hard op zijn borst en zei op 
een toon die het midden hield tussen een goede raad en 
een bevel: ‘Voor je weggaat moet je afscheid nemen van 
Klara.’ ‘Dat moet,’ zei ook meneer Pollunder, die eveneens 
was opgestaan. Je hoorde dat de woorden niet uit zijn hart 
kwamen; hij liet zijn handen slapjes op de naad van zijn 
broek slaan en knoopte zijn jasje telkens weer open en 
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dicht; volgens de laatste mode was het heel kort en viel 
nauwelijks op zijn heupen, wat dikke mensen als meneer 
Pollunder niet stond. Overigens had je, als hij zo naast me-
neer Green stond, duidelijk de indruk dat het bij meneer 
Pollunder geen gezonde dikte was: zijn rug was in al zijn 
volheid een beetje krom, zijn buik zag er week en onhoud-
baar uit als een ware last en zijn gezicht was bleek en ge-
kweld. Daartegenover stond hier meneer Green, mis-
schien nog wat dikker dan meneer Pollunder, maar dat 
was een samenhangende, elkaar wederzijds dragende 
dikte, zijn voeten stonden als bij een soldaat tegen elkaar, 
hij droeg zijn hoofd recht en schommelend en leek een 
grote turner, een modelturner.  
 ‘Ga dan eerst,’ vervolgde meneer Green, ‘naar Klara. 
Dat vindt ze vast fijn en dat komt mij ook heel goed uit. 
Voor je weggaat, heb ik je namelijk nog iets interessants te 
vertellen, wat waarschijnlijk ook beslissend kan zijn voor 
je terugkeer. Alleen mag ik er op last van hogerhand vóór 
middernacht nog niets over zeggen. Je kunt je voorstellen 
dat ik dat jammer vind, want het verstoort mijn nachtrust, 
maar ik houd me aan mijn opdracht. Het is nu kwart over 
elf en ik kan mijn zakelijke bespreking met meneer Pollun-
der dus nog afronden, waarbij jouw aanwezigheid alleen 
maar zou storen en jij kunt fijn even naar Klara. Klokslag 
twaalf ben je dan hier, waar je het nodige te horen krijgt.’  
 Kon Karl dat weigeren, wat van hem echt maar een mi-
nimum aan beleefdheid en dankbaarheid tegenover me-
neer Pollunder vroeg en wat bovendien een ruwe man 
vroeg die er verder niets mee te maken had, terwijl me-
neer Pollunder, die er wel mee te maken had, met woor-
den en blikken zo terughoudend mogelijk was? En wat 
was het interessante dat hij pas om middernacht mocht 
horen? Als het zijn vertrek naar huis niet minstens met de 
drie kwartier bespoedigde die het nu extra kostte, interes-
seerde het hem weinig. Maar zijn grootste twijfel was of 
hij eigenlijk wel naar Klara kon gaan, die immers zijn vij-
and was. Had hij de kantbeitel maar bij zich die zijn oom 
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hem als presse-papier cadeau gegeven had. Klara’s kamer 
kon een heel gevaarlijk hol zijn. Maar nu was het volstrekt 
onmogelijk om hier iets ten nadele van Klara te zeggen, 
omdat ze Pollunders dochter was en, zoals hij nu gehoord 
had, Macks verloofde. Ze had zich tegenover hem maar 
iets anders hoeven gedragen of hij had haar om haar rela-
ties openlijk bewonderd. Hij stond alles nog te overwegen, 
maar merkte al dat er geen overwegingen van hem ver-
wacht werden, want Green deed de deur open en zei te-
gen de bediende, die opsprong van het voetstuk: ‘Breng 
deze jongeman naar juffrouw Klara.’  
 Zo voer je bevelen uit, dacht Karl, toen de bediende 
hem bijna rennend en hijgend van ouderdomszwakte via 
een speciale korte weg meenam naar Klara’s kamer. Toen 
Karl langs zijn kamer kwam, waar de deur nog steeds 
openstond, wilde hij, misschien om tot rust te komen, 
even naar binnen. Maar dat vond de bediende niet goed. 
‘Nee,’ zei hij, ‘u moet naar juffrouw Klara. U hebt het zelf 
gehoord.’ ‘Ik wou maar even naar binnen,’ zei Karl en hij 
dacht zich voor de afwisseling even op de canapé te laten 
vallen, dan werd het sneller middernacht. ‘Maakt u mijn 
opdracht niet moeilijker,’ zei de bediende. Hij ziet het ge-
loof ik als een straf dat ik naar Klara moet, dacht Karl en 
hij deed een paar passen, maar bleef uit koppigheid weer 
staan. ‘Komt u toch mee, jongeheer,’ zei de bediende, ‘u 
bent er nu toch. Ik weet dat u vannacht nog weg wou, 
maar het gaat niet altijd zoals we willen en ik heb al met-
een gezegd dat het moeilijk zou worden.’ ‘Ja, ik wil weg 
en ik ga ook weg,’ zei Karl, ‘en ik wil nu alleen nog af-
scheid nemen van Klara.’ ‘Zo,’ zei de bediende en Karl zag 
dat hij er geen woord van geloofde, ‘waarom aarzelt u dan 
om afscheid te nemen? Komt u toch mee!’  
 ‘Wie is daar op de gang?’ klonk Klara’s stem en je zag 
hoe ze uit een deur verderop naar voren boog met een 
grote, rode schemerlamp in haar hand. De bediende rende 
naar haar toe om het te vertellen, terwijl Karl langzaam 
achter hem aan kwam. ‘Je bent laat,’ zei Klara. Zonder 
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haar voorlopig antwoord te geven, zei Karl tegen de be-
diende zacht, maar wetend wat voor vlees hij in de kuip 
had, op de toon van een strikt bevel: ‘U blijft hier vlak 
voor de deur op mij wachten!’ ‘Ik wou al gaan slapen,’ zei 
Klara, terwijl ze de lamp op tafel zette. Net als beneden in 
de eetkamer deed de bediende hier de deur voorzichtig 
weer van buiten dicht. ‘Het is al half twaalf geweest.’ ‘Half 
twaalf geweest?’ herhaalde Karl vragend, alsof hij schrok 
van die tijd.  
 ‘Maar dan moet ik meteen afscheid nemen,’ zei Karl, 
‘want klokslag twaalf moet ik al beneden in de eetzaal 
zijn.’ ‘Wat een haast,’ zei Klara en ze streek verstrooid de 
plooien van haar loshangende nachthemd glad; haar ge-
zicht gloeide en ze glimlachte aan één stuk door. Karl had 
het idee dat er geen gevaar bestond dat hij weer ruzie met 
Klara kreeg. ‘Kun je toch niet even pianospelen, zoals pa-
pa gisteren beloofde en jijzelf vandaag?’ ‘Is het niet al te 
laat?’ vroeg Karl. Hij had haar graag een plezier willen 
doen, want ze was heel anders dan eerst, alsof ze op de 
een of andere manier bevorderd was tot de kringen van 
Pollunder en bovendien Mack. ‘Ja, het is wel laat,’ zei ze 
en haar zin in muziek leek al over. ‘Dan galmt hier ook 
elke toon door het hele huis en als je speelt, weet ik zeker 
dat boven op de zolderkamers alle bedienden wakker 
worden.’ ‘Dan speel ik niet; ik hoop echt dat ik nog eens 
terug kan komen; trouwens, als het niet te veel moeite is, 
kom dan eens langs bij mijn oom en neem dan ook eens 
een kijkje in mijn kamer. Ik heb een prachtige piano. Een 
cadeau van mijn oom. Als je het leuk vindt, speel ik dan al 
mijn stukjes voor; het zijn er jammer genoeg niet veel en 
ze passen ook niet bij zo’n groot instrument, waarop al-
leen virtuozen zouden moeten spelen. Maar ook dat ple-
zier doe ik je, als je van tevoren zegt dat je komt, want 
mijn oom wil binnenkort een beroemde leraar voor me en-
gageren – je snapt wel dat ik me daarop verheug – en om 
zijn spel zal het de moeite waard zijn om de les bij te wo-
nen. Ik ben eerlijk gezegd blij dat het al te laat is om te 
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spelen, want ik kan nog helemaal niks, je zult verbaasd 
zijn hoe weinig ik kan. En als je het goedvindt neem ik nu 
afscheid, want het is toch al bedtijd.’ En terwijl Klara hem 
goedig aankeek en hem de vechtpartij niet kwalijk leek te 
nemen, voegde hij er lachend aan toe, terwijl hij zijn hand 
uitstak: ‘In mijn vaderland zeggen ze altijd: “Goedenacht, 
slaap zacht”.’  
 ‘Wacht even,’ zei ze, zonder zijn hand te drukken, ‘mis-
schien moet je toch nog spelen.’ En ze verdween door een 
kleine zijdeur, waarnaast de piano stond. Wat nu weer? 
dacht Karl, ik kan niet lang meer wachten, al is ze nog zo 
aardig. Er werd op de deur naar de gang geklopt en de be-
diende, die de deur niet helemaal open durfde te doen, 
fluisterde door een kier: ‘Neemt u me niet kwalijk, ik ben 
daarnet geroepen en kan niet langer wachten.’ ‘Gaat u 
maar,’ zei Karl, die de weg naar de eetkamer nu wel alleen 
dacht te kunnen vinden, ‘laat u de lantaarn maar voor de 
deur staan. Hoe laat is het trouwens?’ ‘Bijna kwart voor 
twaalf,’ zei de bediende. ‘Wat gaat de tijd langzaam,’ zei 
Karl. De bediende wilde de deur al dichtdoen, toen Karl 
bedacht dat hij hem nog geen fooi had gegeven; hij haalde 
een shilling uit zijn broekzak – hij had naar Amerikaans 
gebruik nu altijd kleingeld los in zijn broekzak, maar 
bankbiljetten in zijn vestzakje – en gaf die aan de bediende 
met de woorden: ‘Met dank voor uw hulp.’  
 Klara was al weer naar binnen gegaan met haar handen 
in haar stevige kapsel, toen Karl besefte dat hij de bedien-
de niet weg had moeten sturen, want wie moest hem nu 
naar het station van het stadsspoor brengen? Nou, meneer 
Pollunder zou nog wel een bediende kunnen vinden en 
misschien was deze bediende wel naar de eetkamer geroe-
pen en zou daar ter beschikking staan. ‘Wil je dan toch 
wat spelen? Ik hoor hier zo zelden muziek, dat ik me geen 
gelegenheid laat ontgaan om muziek te horen.’ ‘Maar dan 
is het hoog tijd,’ zei Karl zonder verder na te denken en 
ging meteen achter de piano zitten. ‘Heb je een boek no-
dig?’ vroeg Klara. ‘Nee, dank je, ik kan niet eens goed no-
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tenlezen,’ antwoordde Karl, die al zat te spelen. Het was 
een liedje dat, zoals Karl wel wist, zeker voor vreemden 
tamelijk langzaam gespeeld had moeten worden om be-
grepen te worden, maar hij raffelde het af in een vreselijk 
marstempo. Toen het afgelopen was, nam de verstoorde 
stilte in het huis als in een groot gedrang haar plaats weer 
in. Ze zaten er suf bij en verroerden zich niet. ‘Heel mooi,’ 
zei Klara, maar geen beleefdheidsformule had Karl na dit 
spel kunnen vleien. ‘Hoe laat is het?’ vroeg hij. ‘Kwart 
voor twaalf.’ ‘Dan heb ik nog even tijd,’ zei hij, terwijl hij 
bij zichzelf dacht: Ik moet kiezen. Ik hoef niet alle tien de 
liedjes die ik ken te spelen, maar ik kan er één zo goed 
mogelijk spelen. En hij begon aan zijn geliefde soldaten-
lied. Zo langzaam, dat het gewekte verlangen van de toe-
hoorder naar de volgende toon reikte, die Karl tegenhield 
en maar aarzelend weggaf. Hij moest net als bij alle liede-
ren de nodige toetsen nog met zijn ogen bij elkaar zoeken, 
maar bovendien voelde hij in zichzelf verdriet opkomen 
dat verder dan dit lied een ander einde zocht en dat niet 
kon vinden. ‘Ik kan niks,’ zei Karl na afloop en keek Klara 
met tranen in zijn ogen aan.  
 Toen klonk er uit de zijkamer luid applaus. ‘Er zit nog 
iemand te luisteren!’ riep Karl geschrokken. ‘Mack,’ zei 
Klara zacht. En ze hoorden Mack al roepen: ‘Karl Roß-
mann, Karl Roßmann!’  
 Karl zwaaide zijn beide voeten tegelijk over de piano-
kruk en deed de deur open. Daar zag hij Mack half lig-
gend in een groot hemelbed met de deken los over zijn be-
nen gegooid. De baldakijn van blauwe zij was de enige, 
wat meisjesachtige pracht van het verder eenvoudige, 
hoekige bed van zwaar hout. Op het nachtkastje brandde 
maar één kaars, maar de lakens en Macks hemd waren zo 
wit dat het kaarslicht dat erop viel bijna verblindend werd 
weerkaatst; ook de baldakijn straalde tenminste aan de 
rand met de licht gegolfde, niet heel strak gespannen zij. 
Maar vlak achter Mack zakte het bed en alles weg in vol-
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komen duisternis. Klara leunde tegen de beddenstijl en 
had alleen nog maar oog voor Mack.  
 ‘Goeiedag,’ zei Mack en stak zijn hand naar Karl uit. ‘Je 
speelt heel goed; tot nu toe kende ik alleen je paardrij-
kunst.’ ‘Ik ben in allebei slecht,’ zei Karl. ‘Als ik geweten 
had dat je zat te luisteren, had ik beslist niet gespeeld. 
Maar zij –‘ hij aarzelde om “je verloofde” te zeggen, om-
dat Mack en Klara blijkbaar al bij elkaar sliepen. ‘Ik dacht 
het al,’ zei Mack, ‘daarom moest Klara je uit New York 
hierheen lokken, anders had ik je nooit horen spelen. Je 
speelt echt als een beginner en zelfs in de liedjes die je ge-
studeerd hebt en die heel simpel gearrangeerd zijn, maak-
te je een paar fouten, maar toch vond ik het heel leuk, nog 
afgezien van het feit dat ik nooit minachting heb als er ie-
mand speelt. Maar wil je niet gaan zitten en nog even bij 
ons blijven? Klara, pak eens een stoel.’ ‘Nee, dank je,’ zei 
Karl aarzelend. ‘Ik kan niet blijven, al zou ik dat willen. Ik 
ben er te laat achter dat er in dit huis zulke gezellige ka-
mers zijn.’ ‘Alles wordt in deze stijl verbouwd,’ zei Mack.  
 Op dat moment klonken er twaalf klokslagen, snel na 
elkaar, telkens nog voor de vorige uitgeklonken was; Karl 
voelde het waaien van de grote beweging van die klokken 
tegen zijn wangen. Wat was dat voor een dorp dat zulke 
klokken had!  
 ‘Hoog tijd,’ zei Karl, hij stak zijn handen uit naar Mack 
en Klara zonder ze te drukken en rende de gang op. Daar 
kon hij de lantaarn niet vinden en had spijt dat hij de be-
diende te gauw een fooi gegeven had. Hij wilde langs de 
muur naar de open deur van zijn kamer tasten, maar was 
nauwelijks halverwege, toen hij meneer Green met een ge-
heven kaars haastig aan zag komen schommelen. In de 
hand waarin hij de kaars hield, had hij ook een brief.  
 ‘Roßmann, waarom kom je nou niet? Waarom laat je 
me wachten? Wat heb je bij Klara uitgespookt?’ Wat een 
vragen! dacht Karl, en nu drukt hij me ook nog tegen de 
muur, want Green stond vlak voor Karl, die met zijn rug 
tegen de muur leunde. Green kreeg in deze gang al lach-
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wekkende dimensies en Karl vroeg zich voor de grap af of 
hij soms die goede meneer Pollunder opgevreten had.  
 ‘Je bent inderdaad geen man van je woord. Je belooft 
om twaalf uur naar beneden te komen en in plaats daar-
van sluip je een beetje rond bij Klara’s deur. Ik had voor 
middernacht nog wel iets interessants beloofd en daar 
kom ik nu mee.’  
 En daarmee overhandigde hij Karl de brief. Op de en-
velop stond Aan Karl Roßmann. Om middernacht persoonlijk 
overhandigen, waar hij ook is. ‘Tenslotte,’ zei meneer Green, 
terwijl Karl de brief openmaakte, ‘mag je blij zijn dat ik 
voor jou uit New York gekomen ben, zodat je me in de 
gangen niet nog eens achterna hoeft te lopen.’  
 ‘Van mijn oom!’ zei Karl bij zijn eerste blik op de brief. 
‘Dat dacht ik al,’ zei hij tegen meneer Green.  
 ‘Of je dat al dacht, interesseert me geen fluit. Lees 
maar,’ zei Green en hij lichtte bij met de kaars.  
 Karl las bij het licht van de kaars: Waarde neef, zoals je bij 
ons jammer genoeg veel te korte samenzijn al gemerkt zult heb-
ben, ben ik een man van principes. Dat is niet alleen voor mijn 
omgeving, maar ook voor mezelf heel onaangenaam en treurig, 
maar aan mijn principes heb ik alles wat ik ben te danken en nie-
mand mag verwachten dat ik mezelf van de aardbodem wegcij-
fer, niemand, ook jij niet, waarde neef, al zou jij de eerste zijn, 
als ik ooit op het idee zou komen om een algemene aanval op me 
toe te staan. Dan zou ik je met de handen waarmee ik dit papier 
vasthoud en beschrijf het liefste opvangen en optillen. Maar om-
dat er voorlopig niets op wijst dat dit ooit gebeuren zal, moet ik 
je na het voorval van vandaag onvoorwaardelijk wegsturen en ik 
verzoek je dringend om me niet zelf op te zoeken en ook niet via 
tussenpersonen per brief contact met me op te nemen. Je hebt te-
gen mijn wil besloten om vanavond bij me weg te gaan; blijf dan 
ook je leven lang bij dat besluit, dan ben je tenminste een echte 
man. Voor het overbrengen van dit bericht heb ik meneer Green 
gekozen, mijn beste vriend, die je vast genoeg zal ontzien met 
woorden die mij op het moment niet te binnen schieten. Hij is 
een invloedrijk man en zal je om mij een plezier te doen met raad 
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en daad terzijde staan bij je eerste zelfstandige stappen. Om on-
ze scheiding te begrijpen, die me nu aan het eind van deze brief 
weer onbegrijpelijk lijkt, moet ik telkens weer tegen mezelf zeg-
gen: van jouw familie, Karl, is niets goeds te verwachten. Zou 
meneer Green vergeten je je koffer en je paraplu te overhandi-
gen, herinner hem daar dan aan. Met de beste wensen voor je 
verdere welbevinden,  
 Je trouwe oom Jakob.  
 
‘Ben je klaar?’ vroeg Green. ‘Ja,’ zei Karl, ‘hebt u mijn kof-
fer en mijn paraplu voor me meegebracht?’ ‘Hier is hij,’ zei 
Green en hij zette Karls oude reiskoffer, die hij tot nu toe 
met zijn linkerhand achter zijn rug verborgen had, naast 
Karl op de grond. ‘En de paraplu?’ vroeg Karl nog. ‘Alle-
maal hier,’ zei Green en hij haalde ook de paraplu tevoor-
schijn, die hij aan een broekzak had hangen. ‘De spullen 
zijn gebracht door een zekere Schubal, een eerste machi-
nist van de Hamburg-Amerikalijn; hij beweerde dat hij ze 
op het schip gevonden had. Je kunt hem bij gelegenheid 
bedanken.’ ‘Nu heb ik tenminste mijn oude spullen terug,’ 
zei Karl en hij legde de paraplu op de koffer. ‘Je moet er in 
de toekomst beter op letten, moest ik van meneer de sena-
tor zeggen,’ merkte meneer Green op en daarna vroeg hij, 
blijkbaar uit persoonlijke belangstelling: ‘Wat is dat eigen-
lijk voor een rare koffer?’ ‘Het is een koffer waarmee de 
soldaten van mijn vaderland in dienst gaan,’ antwoordde 
Karl, ‘het is de oude dienstkoffer van mijn vader. Hij is 
verder heel praktisch.’ Glimlachend voegde hij eraan toe: 
‘Als je hem tenminste niet ergens laat staan.’ ‘Dit was ten-
slotte een goede les,’ zei meneer Green, ‘en een tweede 
oom heb je in Amerika waarschijnlijk niet. Hier heb je nog 
een kaartje derde klas naar San Francisco. Ik heb die reis 
voor je uitgezocht, omdat ten eerste de werkgelegenheid 
in het oosten veel beter is en ten tweede omdat bij alles 
wat hier voor je in aanmerking komt je oom betrokken 
kan zijn en een ontmoeting beslist vermeden moet wor-
den. In Frisco kun je volkomen ongestoord werken; begin 
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maar rustig onder aan de ladder en probeer geleidelijk ho-
gerop te komen.’  
 Karl kon in die woorden geen slechtheid ontdekken; 
het slechte nieuws dat Green de hele avond bij zich had 
gehad, was doorgegeven en van nu af aan leek Green een 
ongevaarlijke man, met wie je misschien openhartiger kon 
praten dan met alle anderen. De beste man, die buiten zijn 
schuld gekozen wordt tot boodschapper van zo’n geheim 
en akelig besluit, moet zolang hij dat bij zich draagt wel 
verdacht lijken. ‘Ik zal,’ zei Karl, die de bevestiging door 
een ervaren man verwachtte, ‘dit huis direct verlaten, 
want ik ben alleen maar opgenomen als neef van mijn 
oom, terwijl ik hier als vreemde niets te zoeken heb. Zou u 
zo vriendelijk willen zijn me de uitgang te wijzen en me 
dan de weg te wijzen naar het dichtstbijzijnde café?’ ‘Ja, 
meteen,’ zei Green. ‘Je bezorgt me aardig wat romp-
slomp.’ Bij het zien van de pas die Green er meteen inzet-
te, aarzelde Karl: die haast was wel verdacht en hij greep 
Green onder aan zijn jasje en zei met een plotseling inzicht 
in de werkelijke gang van zaken: ‘Eén ding moet u me nog 
uitleggen. Op de envelop die u me moest geven staat al-
leen maar dat ik hem om middernacht moest krijgen, on-
verschillig waar ik was. Waarom hebt u me met het oog 
op die brief hier gehouden, toen ik hier om kwart voor 
twaalf weg wilde? Dat was uw opdracht niet.’ Green leid-
de zijn antwoord in met een handgebaar dat het nutteloze 
van Karls opmerking overdreef en zei: ‘Staat er soms op 
de envelop dat ik me voor jou een ongeluk moet haasten 
en wijst de inhoud van de brief er soms op dat dat op-
schrift zo gelezen moet worden? Als ik je niet hier gehou-
den had, dan had ik je de brief om middernacht op de weg 
moeten overhandigen.’ ‘Nee,’ zei Karl onverstoorbaar, ‘zo 
is het niet helemaal. Op de envelop staat om middernacht 
overhandigen. Als u te moe was, had u me misschien niet 
eens kunnen volgen of ik was, wat zelfs meneer Pollunder 
ontkend heeft, al rond middernacht bij mijn oom aangeko-
men of het was uiteindelijk uw plicht geweest mij met uw 
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automobiel, waar opeens geen sprake meer van was, terug 
te brengen naar mijn oom, omdat ik zo graag terug wilde. 
Zegt het opschrift niet heel duidelijk dat middernacht 
voor mij nog de laatste termijn moet zijn? En het is uw 
schuld dat ik die gemist heb.’  
 Karl keek Green recht in de ogen en zag wel de twee-
strijd tussen de schaamte over deze ontmaskering en de 
vreugde over het bereiken van zijn doel. Ten slotte ver-
mande hij zich, zei op een toon alsof hij Karl, die toch al 
lang zweeg, in de rede viel: ‘Geen woord meer!’ en duwde 
Karl, nadat die zijn koffer en paraplu weer gepakt had, 
door een kleine deur, die hij voor hem openduwde, naar 
buiten.  
 Verbaasd stond Karl buiten. Een aan het huis vastge-
bouwde trap zonder leuning leidde voor hem naar bene-
den. Hij hoefde die alleen maar af te lopen en dan schuin 
rechtsaf te gaan naar de laan, die naar de provinciale weg 
leidde. In het heldere maanlicht kon hij echt niet verdwa-
len. Beneden in de tuin hoorde hij het veelstemmige blaf-
fen van honden, die los rondliepen in het donker van de 
bomen. Hij hoorde in de verdere stilte heel precies hoe ze 
na hun grote sprongen in het gras terechtkwamen.  
 Zonder door die honden lastiggevallen te worden, 
kwam Karl voorspoedig de tuin uit. Hij kon niet met ze-
kerheid zeggen in welke richting New York lag; hij had op 
de heenreis te weinig op de details gelet die hem nu van 
nut hadden kunnen zijn. Ten slotte zei hij tegen zichzelf 
dat hij niet per se naar New York moest, waar niemand op 
hem zat te wachten en waar zelfs één man hem juist niet 
verwachtte. Hij koos dus een willekeurige richting en ging 
op weg.  
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IV 
De mars naar Ramses 

 
In het kleine café waar Karl na een kort eind lopen kwam 
en dat eigenlijk alleen een laatste stationnetje van het New 
Yorkse vrachtverkeer was en daarom nauwelijks als 
nachtlogies gebruikt werd, vroeg Karl het goedkoopste 
bed dat ze hadden, want hij dacht meteen met sparen te 
moeten beginnen. Overeenkomstig zijn wens werd hij 
door de waard met een gebaar alsof hij een medewerker 
was de trap op gewezen, waar een verwilderde oude 
vrouw, die geërgerd was over haar gestoorde slaap, hem 
ontving en bijna zonder naar hem te luisteren met voort-
durende waarschuwingen om stil te doen naar een kamer 
bracht waarvan ze de deur op slot deed, niet zonder eerst 
met een ‘Sst!’ tegen hem uitgevaren te zijn.  
 Karl wist eerst niet of de gordijnen dicht waren of dat 
de kamer misschien niet eens ramen had, zo donker was 
het; ten slotte ontdekte hij een klein, geblindeerd luik, 
waarvan hij de lap wegtrok, waardoor er wat licht naar 
binnen kwam. De kamer had twee bedden, maar die wa-
ren allebei al bezet. Karl zag daar twee jonge mannen, die 
vast sliepen en er vooral weinig betrouwbaar uitzagen, 
omdat ze zonder duidelijke reden in hun kleren sliepen, 
en de een had zelfs nog zijn laarzen aan.  
 Op het moment dat Karl het luik vrijgemaakt had, tilde 
een van de slapers zijn armen en benen een eindje op, wat 
er zo gek uitzag, dat Karl ondanks zijn zorgen stiekem 
moest lachen.  
 Hij begreep al gauw dat hij, afgezien van het feit dat er 
ook geen andere slaapgelegenheid, een canapé of een sofa, 
was, niet kon gaan slapen, want hij mocht zijn pas terug-
gekregen koffer en het geld dat hij bij zich had niet in ge-
vaar brengen. Maar weggaan wilde hij ook niet, want hij 
durfde niet langs het kamermeisje en de waard het ge-
bouw meteen weer uit te gaan. Tenslotte was het hier mis-
schien toch niet minder veilig dan op de weg. Opvallend 
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was wel dat er in de hele kamer, voor zover dat bij het 
flauwe licht te zien was, geen enkel stuk bagage te ontdek-
ken was. Maar misschien en zelfs hoogstwaarschijnlijk 
waren de twee jonge mannen de bedienden, die vanwege 
de gasten vroeg moesten opstaan en daarom in hun kleren 
sliepen. Dan was het wel niet bijzonder eervol om bij hen 
te slapen, maar des te ongevaarlijker. Alleen mocht hij, zo-
lang daar geen enkele twijfel over bestond, in geen geval 
gaan liggen slapen.  
 Beneden voor het ene bed stond een kaars met lucifers, 
die Karl met sluipende passen ging halen. Hij had geen 
bedenkingen om licht te maken, want de kamer was vol-
gens de waard net zo goed van hem als van de twee ande-
ren, die bovendien al een halve nacht slaap genoten had-
den en door het bezit van een bed tegenover hem enorm 
in het voordeel waren. Verder deed hij door voorzichtig te 
lopen en te doen natuurlijk alle moeite om hen niet wak-
ker te maken.  
 Eerst wilde hij zijn koffer onderzoeken om een over-
zicht te krijgen over zijn spullen, die hij zich maar vaag 
herinnerde en waarvan het meest waardevolle vast al ver-
loren was gegaan. Want als Schubal iets in handen kreeg, 
dan was er weinig hoop dat je het onbeschadigd terug-
kreeg. Overigens had hij van zijn oom een grote fooi kun-
nen verwachten, terwijl hij aan de andere kant bij het ont-
breken van bepaalde dingen de schuld kon geven aan de 
eigenlijke bewaker van de koffer, meneer Butterbaum.  
 Over de eerste aanblik bij het openmaken van de koffer 
was Karl ontzet. Hoeveel uur had hij tijdens de reis niet 
besteed aan het ordenen en nog eens ordenen van de kof-
fer en nu was alles er zo wild ingepropt, dat het deksel bij 
het openmaken van het slot vanzelf opensprong. Maar al 
gauw ontdekte Karl tot zijn vreugde dat die wanorde al-
leen maar veroorzaakt werd, doordat ze het pak dat hij tij-
dens de reis gedragen had en waarop de koffer natuurlijk 
niet meer berekend was, er nog bij gestopt hadden. Er ont-
brak helemaal niets. In het geheime zakje van zijn jasje zat 
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niet alleen zijn paspoort, maar ook het van huis meegeno-
men geld, zodat Karl, als hij het geld dat hij bij zich had 
erbij legde, op het moment meer dan genoeg had. Ook het 
ondergoed dat hij bij zijn aankomst had gedragen zat erin, 
gewassen en gestreken. Hij stopte ook zijn horloge en geld 
meteen in het beproefde geheime zakje. Het enige verve-
lende was dat alles nu naar de Veronese salami rook, die 
ook nog in de koffer zat. Als dat er niet op de een of an-
dere manier uit te krijgen was, had Karl het vooruitzicht 
om maanden in die geur rond te lopen.  
 Bij het naar boven halen van een paar dingen die on-
derop lagen, dat waren een zakbijbeltje, briefpapier en de 
foto’s van zijn ouders, viel de pet van zijn hoofd in de kof-
fer. In de oude omgeving herkende hij hem meteen: het 
was zijn pet, de pet die zijn moeder hem als reispet mee-
gegeven had. Maar uit voorzichtigheid had hij die pet op 
het schip niet gedragen, omdat hij wist dat ze in Amerika 
meestal hoeden in plaats van petten droegen en daarom 
had hij zijn pet niet al voor aankomst willen verslijten. Nu 
was die pet door meneer Green gebruikt om zich ten koste 
van Karl te amuseren. Had zijn oom hem dat misschien 
gevraagd? En met een impulsieve, woedende beweging 
pakte hij het kofferdeksel, dat hard dichtklapte.  
 Nu was er niets meer aan te doen: de twee slapers wa-
ren wakker geworden. Eerst begon de een zich uit te rek-
ken en te gapen en daarna volgde direct de ander. Daarbij 
was bijna de hele inhoud van de koffer op tafel uitge-
schud, en als het dieven waren, hoefden ze maar naar vo-
ren te komen en uit te zoeken. Niet alleen om die moge-
lijkheid uit te sluiten, maar ook om verder meteen duide-
lijkheid te scheppen, ging Karl met de kaars in zijn hand 
naar de bedden om uit te leggen met welk recht hij hier 
was. Ze leken die uitleg helemaal niet verwacht te hebben, 
want nog veel te slaperig om te kunnen praten keken ze 
hem zonder enige verbazing alleen maar aan. Het waren 
allebei heel jonge mannen, maar door zwaar werk of ar-
moede hadden ze al benige gezichten en er hing een slor-
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dige baard aan hun kin; hun al lang niet geknipte haar lag 
warrig op hun hoofd en van slaperigheid wreven en druk-
ten ze nu nog met hun knokkels in hun diepliggende 
ogen.  
 Karl wilde van hun zwakke toestand van het moment 
gebruikmaken en daarom zei hij: ‘Ik ben Karl Roßmann en 
ik ben een Duitser. Omdat we een kamer delen, wil ik 
graag ook jullie naam en nationaliteit weten. Maar ik zeg 
meteen dat ik geen aanspraak maak op een bed, omdat ik 
zo laat gekomen ben en helemaal niet van plan ben om te 
gaan slapen. Neem ook maar geen aanstoot aan mijn 
mooie kleren, want ik ben straatarm en heb geen vooruit-
zichten.’  
 De kleinste van de twee – het was degene die zijn laar-
zen aanhad – gebaarde met armen, benen en gezicht dat 
het hem allemaal echt niet interesseerde en dat dit niet het 
moment was voor dat soort gesprekken; hij ging weer lig-
gen en viel meteen in slaap; de ander, een man met een 
donkere huid, ging ook weer liggen, maar zei voor hij in 
slaap viel met een nonchalant uitgestoken hand: ‘Hij heet 
Robinson en is een Ier; ik heet Delamarche, ik ben een 
Fransman en wil nu mijn rust.’ Nauwelijks had hij dat ge-
zegd of hij blies met veel lucht Karls kaars uit en viel ach-
terover op het kussen.  
 ‘Dat gevaar is dus voorlopig afgewend,’ zei Karl tegen 
zichzelf en ging terug naar de tafel. Als hun slaperigheid 
niet gespeeld was, dan was alles goed. Vervelend was al-
leen dat de een een Ier was. Karl wist niet precies meer in 
wat voor een boek hij thuis ooit had gelezen dat je in 
Amerika voor Ieren op moest passen. Tijdens het verblijf 
bij zijn oom had hij natuurlijk alle kans gehad om door te 
vragen over de gevaarlijke Ieren, maar omdat hij voor al-
tijd in goede handen dacht te zijn, had hij de kans volledig 
voorbij laten gaan. Nu wilde hij tenminste met de kaars, 
die hij weer aangestoken had, die Ier beter bekijken, waar-
bij hij die er juist acceptabeler uit vond zien dan de Frans-
man. Hij had zelfs nog een spoortje van ronde wangen en 
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glimlachte in zijn slaap heel vriendelijk, voor zover Karl 
dat van een afstand, op zijn tenen staand kon vaststellen.  
 Ondanks alles vastbesloten om niet te gaan slapen, ging 
Karl op de enige stoel in de kamer zitten en stelde het pak-
ken van de koffer voorlopig uit, omdat hij nog de hele 
nacht had en hij bladerde wat in de Bijbel, zonder iets te 
lezen. Daarna pakte hij de foto van zijn ouders, waarop 
zijn kleine vader heel rechtop stond, terwijl zijn moeder in 
de leunstoel voor hem een beetje in elkaar gedoken zat. 
Zijn ene hand hield zijn vader op de rugleuning van de 
leunstoel en de andere gebald tot een vuist op een geïllu-
streerd boek, dat opengeslagen op een dun siertafeltje 
naast hem lag. Er bestond ook een foto van Karl met zijn 
ouders; vader en moeder keken hem daar strak aan, ter-
wijl hij van de fotograaf naar het toestel had moeten kij-
ken. Maar die foto had hij op de reis niet meegekregen.  
 Des te nauwkeuriger bekeek hij de voor hem liggende 
foto en probeerde de blik van zijn vader van verschillende 
kanten te vangen. Maar hoe hij het beeld door verschillen-
de posities van de kaars ook veranderde, zijn vader wilde 
maar niet levender worden en zijn dikke, horizontale snor 
leek ook helemaal niet op de echte en het was geen goede 
foto. Zijn moeder daarentegen stond er beter op; haar 
mond was zo vertrokken alsof haar iets ergs was aange-
daan en alsof ze lachte als een boerin met kiespijn. Karl 
had het idee dat dit iedereen die de foto zag zo op moest 
vallen dat die indruk meteen daarna weer te sterk en haast 
onzinnig leek. Hoe kon je van een foto zo’n sterk vermoe-
den van een verborgen gevoel van de afgebeelde persoon 
krijgen? En hij keek even niet naar de foto. Toen hij weer 
keek, viel hem de hand van zijn moeder op, die helemaal 
voor op de leuning van de stoel naar beneden hing, zo 
dichtbij alsof hij hem kon kussen. Hij vroeg zich af of het 
misschien toch goed was om zijn ouders te schrijven, wat 
ze inderdaad allebei en zijn vader op het laatst uitdrukke-
lijk in Hamburg gevraagd hadden. Hij had, toen zijn moe-
der hem bij het raam op een verschrikkelijke avond de reis 
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naar Amerika had aangekondigd, bij zichzelf gezworen 
om nooit te schrijven, maar wat betekende zo’n eed van 
een onervaren jongen hier onder de nieuwe omstandighe-
den? Hij had toen net zo goed kunnen zweren dat hij na 
twee maanden in Amerika generaal van het Amerikaanse 
leger zou worden, terwijl hij in werkelijkheid met twee 
schooiers op een zolderkamertje zat in een café buiten 
New York en ook nog moest toegeven dat hij hier echt op 
zijn plaats was. En glimlachend bekeek hij de gezichten 
van zijn ouders, alsof hij daaruit op kon maken of ze nog 
bericht van hun zoon wilden ontvangen.  
 Terwijl hij zo zat te kijken, merkte hij al gauw dat hij 
toch wel erg moe was en nauwelijks de hele nacht wakker 
zou kunnen blijven. De foto viel uit zijn handen en daarna 
legde hij zijn gezicht op de foto, waarvan de koelte een 
weldaad voor zijn wang was en met een aangenaam ge-
voel viel hij in slaap.  
 Hij werd vroeg gewekt door gekriebel onder zijn oksel. 
Het was de Fransman die zo opdringerig was. Maar ook 
de Ier stond al voor Karls tafel en ze keken hem allebei 
aan met niet minder belangstelling dan Karl vannacht 
naar hen gekeken had. Karl was niet verbaasd dat hij niet 
al wakker geworden was door hun opstaan; ze hoefden 
helemaal niet met boze opzet heel zacht hebben gedaan, 
want hij had vast geslapen en bovendien hadden ze niet 
veel werk gehad met aankleden en vast ook niet met was-
sen.  
 Nu groetten ze elkaar fatsoenlijk en met een zekere vor-
melijkheid en Karl hoorde dat de twee machinebankwer-
kers waren, die in New York al lang werkeloos waren ge-
weest en daardoor nogal aan lagerwal waren geraakt. Om 
dat te bewijzen sloeg Robinson zijn jasje open en je kon 
zien dat hij geen hemd droeg, wat trouwens ook al te zien 
was aan de loszittende boord, die achter aan zijn jasje was 
bevestigd. Ze waren van plan om naar het twee dagreizen 
van New York liggende stadje Butterford te lopen, waar 
blijkbaar wel werk was. Ze hadden er niets op tegen als 
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Karl meeging en beloofden hem ten eerste af en toe zijn 
koffer te dragen en ten tweede, als ze zelf werk zouden 
vinden, een plaats als leerjongen voor hem te regelen, en 
dat was geen probleem als er werk was. Karl had nog 
maar nauwelijks ja gezegd of ze gaven hem de vriend-
schappelijke raad om zijn mooie pak uit te trekken, omdat 
dat elke keer bij het solliciteren een nadeel zou zijn. Juist 
hier had hij een goede gelegenheid om van zijn pak af te 
komen, want het kamermeisje handelde in kleren. Ze hiel-
pen Karl, die over zijn pak nog geen definitief besluit ge-
nomen had, uit zijn pak en brachten het weg. Toen Karl al-
leengelaten en nog een beetje slaapdronken langzaam zijn 
oude reiskleren aantrok, verweet hij zichzelf dat hij zijn 
pak verkocht had, dat bij het solliciteren naar een betrek-
king als leerjongen misschien een nadeel zou zijn, maar 
voor een betere betrekking alleen maar voordeel en hij 
deed de deur open om de twee terug te roepen, maar hij 
botste al tegen hen op; ze legden een halve dollar als op-
brengst op tafel, maar trokken er zulke vrolijke gezichten 
bij dat hij wel moest aannemen dat ze er bij de verkoop 
ook iets aan verdiend hadden en wel niet zo weinig.  
 Er was overigens geen tijd om het uit te praten, want 
het kamermeisje kwam binnen, net zo slaperig als van-
nacht, om hen alle drie naar de gang te sturen met de me-
dedeling dat de kamer klaargemaakt moest worden voor 
nieuwe gasten. Daar was natuurlijk geen sprake van en ze 
deed dat alleen maar uit boosheid. Nadat hij net zijn kof-
fer had willen pakken, moest Karl toekijken hoe de vrouw 
met beide handen zijn spullen pakte en ze met kracht in 
de koffer gooide, alsof het dieren waren die zich koest 
moesten houden. De twee bankwerkers maakten er wel 
werk van, trokken aan haar rok en klopten op haar rug, 
maar als ze Karl daarmee wilden helpen, misten ze hun 
doel. Toen de vrouw de koffer dichtgeklapt had, drukte ze 
Karl het handvat in de hand, schudde de bankwerkers af 
en joeg alledrie de kamer uit met het dreigement dat ze 
geen koffie zouden krijgen, als ze niet volgden. De vrouw 
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was blijkbaar helemaal vergeten dat Karl niet van het be-
gin af aan bij de bankwerkers hoorde, want ze behandelde 
hen als één bende. Overigens hadden de bankwerkers het 
pak van Karl aan haar verkocht en zo een zekere saamho-
righeid getoond.  
 Op de gang moesten ze lang heen en weer lopen en 
vooral de Fransman, die Karl een arm gegeven had, 
schold aan één stuk door en dreigde de waard neer te 
slaan als die naar voren zou stappen en het leek dat al aan 
te kondigen door zijn gebalde vuisten tegen elkaar te wrij-
ven. Ten slotte kwam er een onschuldig jongetje, dat op 
zijn tenen moest staan om de Fransman de koffiekan aan 
te geven. Jammer genoeg was er alleen een kan en ze kon-
den de jongen niet aan zijn verstand brengen dat er ook 
nog glazen nodig waren. Daardoor kon er telkens maar 
één drinken, terwijl de twee anderen stonden te wachten. 
Karl had geen zin om te drinken, maar wilde de anderen 
niet beledigen en stond dus, wanneer hij aan de beurt was, 
met de kan aan zijn lippen zonder te drinken.  
 Bij wijze van afscheid gooide de Ier de kan op de stenen 
tegels; ze verlieten ongezien het gebouw en stapten de 
dikke, gelige ochtendnevel in. Ze marcheerden meestal 
zwijgend naast elkaar aan de kant van de weg; Karl moest 
zijn koffer dragen en de anderen zouden hem waarschijn-
lijk pas aflossen wanneer hij daarom vroeg; af en toe 
schoot er een automobiel uit de nevel en de drie draaiden 
hun hoofd naar de meestal reusachtige wagens, die zo op-
vallend gebouwd waren en zo kort verschenen, dat ze 
geen tijd hadden zelfs maar te kijken of er mensen in za-
ten. Later kwamen de colonnes voertuigen die levensmid-
delen naar New York brachten en die in vijf rijen over de 
hele breedte van de weg voor zoveel drukte zorgden, dat 
niemand de weg had kunnen oversteken. Van tijd tot tijd 
verbreedde de weg zich tot een plein, waar in het midden 
op een torenachtige verhoging een politieagent heen en 
weer liep om alles te kunnen overzien en met een stokje 
het verkeer op de hoofdweg en het verkeer uit de zijwe-
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gen te kunnen regelen, waar dan tot het volgende plein en 
tot de volgende politieagent geen toezicht op was, maar 
dat door de zwijgende en oplettende koetsiers en chauf-
feurs vrijwillig in goede banen werd geleid. Het meest 
verbaasd was Karl over de algemene rust. Als de kreten 
van het onbekommerde slachtvee er niet geweest waren, 
had hij misschien niets anders gehoord dan het klepperen 
van de hoeven en het suizen van de banden. Daarbij was 
de rijsnelheid natuurlijk niet altijd dezelfde. Als er op 
sommige punten door al te veel aandrang van de kant 
grote veranderingen moesten plaatsvinden, haperden alle 
rijen en reden maar stapvoets, maar daarna kon het ook 
weer gebeuren dat alles even bliksemsnel voorbijraasde, 
tot het als door één enkele remingreep weer tot bedaren 
kwam. Daarbij woei er van de weg niet het minste stof op 
en alles bewoog in volkomen heldere lucht. Voetgangers 
waren er niet en hier liepen geen marktvrouwen naar de 
stad, zoals in Karls geboorteland, maar wel verschenen 
hier en daar grote, platte automobielen en daarop stonden 
soms wel twintig vrouwen met manden op hun rug, dus 
misschien toch marktvrouwen, die zich uitrekten voor een 
beter overzicht over het verkeer en in de hoop om sneller 
op te schieten. Daarna zag je soortgelijke automobielen, 
waarop mannen rondwandelden met hun handen in hun 
zakken. Op een van die automobielen met allerlei op-
schriften las Karl met een kreet van verrassing: Expeditiebe-
drijf Jakob zoekt havenarbeiders. De wagen reed net heel 
langzaam en een kleine, gebukte, levendige man op de 
treeplank nodigde de drie wandelaars uit om in te stap-
pen. Karl vluchtte achter de bankwerkers, alsof zijn oom 
op de wagen zat en hem kon zien. Hij was blij dat de twee 
de uitnodiging ook afsloegen, al vond hij de hoogmoedige 
gezichten waarmee ze dat deden een tikje beledigend. Ze 
moesten niet denken dat ze te goed waren om bij zijn oom 
in dienst te treden. Dat gaf hij hun meteen te verstaan, 
hoewel natuurlijk niet al te nadrukkelijk. Daarop vroeg 
Delamarche of hij zich niet met dingen wilde bemoeien 
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waar hij geen verstand van had; deze manier om mensen 
te werven was schandelijk bedrog en de firma Jakob was 
overal in de Verenigde Staten berucht. Karl gaf geen ant-
woord en bleef van nu af aan meer bij de Ier, vroeg hem 
ook om nu even zijn koffer te dragen, wat hij, nadat Karl 
zijn verzoek een paar keer had herhaald, ook deed. Alleen 
klaagde hij aan één stuk door over het gewicht van de kof-
fer, tot bleek dat hij alleen maar van plan was de koffer te 
verlossen van het gewicht van de Veronese salami, die 
hem in het hotel waarschijnlijk al lekker had geleken. Karl 
moest de salami uitpakken en de Fransman greep die om 
hem met zijn dolkachtige mes te bewerken en bijna in zijn 
eentje op te eten. Robinson kreeg maar af en toe een plak-
je, maar Karl, die de koffer weer moest dragen als hij hem 
niet op de weg wilde laten staan, kreeg niets, alsof hij zijn 
aandeel al eerder had gehad. Bedelen om een stukje vond 
hij te kinderachtig, maar nijdig werd hij wel.  
 Alle nevel was al verdwenen en in de verte schitterde 
een hoog gebergte, dat met een golvende kam naar nog 
verdere zonnenevel leidde. Langs de weg lagen slechtver-
zorgde velden rond grote fabrieken, die beroet in het vrije 
veld stonden. In de willekeurig neergezette huurkazernes 
beefden de vele ramen in de meest uiteenlopende bewe-
gingen en belichtingen en op alle petieterige balkonnetjes 
hadden vrouwen en kinderen veel te doen, terwijl er om 
hen heen, hen bedekkend en onthullend, opgehangen en 
neergelegde was wapperde en machtig opbolde. Gleden 
de blikken van de huizen af, dan zag je leeuweriken hoog 
in de lucht vliegen en beneden weer de zwaluwen niet al 
te ver boven de hoofden van de lopers.  
 Veel herinnerde Karl aan zijn vaderland en hij wist niet 
of hij er goed aan deed New York te verlaten en naar het 
binnenland te gaan. In New York was de zee en elk mo-
ment de mogelijkheid van een terugkeer naar zijn geboor-
teland. En daarom bleef hij staan en zei tegen zijn metge-
zellen dat hij toch weer zin had om in New York te blij-
ven. En toen Delamarche hem gewoon verder wilde du-
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wen, liet hij zich niet duwen en zei dat hij zelf nog wel kon 
uitmaken wat hij deed. De Ier moest eerst tussenbeide ko-
men en uitleggen dat Butterford veel mooier was dan 
New York en beiden moesten nog lang smeken, voor hij 
weer verderliep. En zelfs dan was hij nog niet gegaan, als 
hij niet tegen zichzelf gezegd had dat het misschien beter 
voor hem was ergens naar toe te gaan waar hij niet zo 
makkelijk terugkon naar zijn geboorteland. Hij zou daar 
vast beter kunnen werken en vooruitkomen, niet gehin-
derd door onnodige gedachten.  
 En nu was hij het die de twee anderen meetrok en ze 
waren zo blij met zijn ijver, dat ze ongevraagd om beurten 
de koffer droegen en Karl niet goed begreep waarmee hij 
hen eigenlijk zo blij maakte. Ze kwamen in een hogergele-
gen gebied en als ze af en toe bleven staan, konden ze ach-
ter zich zien hoe het panorama van New York en zijn ha-
ven zich steeds verder ontvouwde. De brug die New York 
met Brooklyn verbond hing teer boven de Hudson en 
beefde, wanneer ze door hun oogharen keken. Er leek 
geen verkeer op te rijden en eronder lag de stille, gladde 
waterband gespannen. Alles in de twee reusachtige stads-
delen leek leeg en nutteloos neergezet. Bij de gebouwen 
leek er nauwelijks onderscheid tussen de grote en de klei-
ne. In de onzichtbare diepte van de straten ging het leven 
op zijn manier waarschijnlijk door, maar erboven was 
niets te zien dan lichte nevel, die wel niet bewoog, maar 
zonder moeite verdreven leek te kunnen worden. Zelfs in 
de haven, de grootste ter wereld, was de rust terugge-
keerd en maar hier en daar dachten ze, waarschijnlijk be-
invloed door de herinnering aan een vroegere blik van 
dichtbij, een schip te zien, dat een stukje opschoof. Maar 
dat konden ze ook niet lang volgen, het onttrok zich aan 
hun blik en was niet meer te vinden.  
 Maar Delamarche en Robinson zagen blijkbaar veel 
meer: ze wezen links en rechts en overwelfden met hun 
uitgestrekten handen pleinen en parken die ze bij hun 
naam noemden. Ze konden niet begrijpen dat Karl meer 
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dan twee maanden in New York geweest was en nauwe-
lijks iets anders van de stad gezien had dan één straat. En 
ze beloofden dat ze, als ze in Butterford genoeg verdiend 
hadden, met hem naar New York zouden gaan om hem 
alle bezienswaardigheden te laten zien en vooral natuur-
lijk de plekken waar je je zo eindeloos kon amuseren. En 
Robinson begon al meteen met volle mond een lied te zin-
gen dat Delamarche met handgeklap begeleidde en dat 
Karl herkende als een operettemelodie uit zijn geboorte-
land, die hem hier met de Engelse tekst veel beter beviel 
dan thuis. Zo was er in de openlucht een kleine voorstel-
ling waar ze allemaal aan meededen; alleen leek de stad 
beneden, die zich bij deze melodie blijkbaar amuseerde, er 
helemaal niets van te weten.  
 Eén keer vroeg Karl waar Expeditie Jakob lag, en met-
een zag hij de uitgestrekte wijsvingers van Delamarche en 
Robinson, misschien op hetzelfde en misschien op mijlen-
ver verwijderde punten gericht. Toen ze weer doorliepen, 
vroeg Karl wanneer ze op zijn vroegst met genoeg ver-
diensten terug konden naar New York. Delamarche zei 
dat dat best al over een maand kon zijn, want in Butter-
ford was gebrek aan arbeidskrachten en de lonen waren 
hoog. Natuurlijk zouden ze hun geld in een pot doen, om 
toevallige verschillen in verdiensten als kameraden te ver-
effenen. Die pot beviel Karl niet, al zou hij als leerling na-
tuurlijk minder verdienen dan geschoolde arbeiders. Bo-
vendien zei Robinson dat ze, als er in Butterford geen 
werk was, verder moesten trekken, om als landarbeiders 
ergens werk te vinden of misschien naar de goudmijnen in 
Californië te gaan, wat Robinson, te oordelen naar zijn uit-
voerige verhalen, het liefste zou doen. ‘Waarom ben je dan 
bankwerker geworden, als je nu naar de goudmijnen 
wilt?’ vroeg Karl, die niet graag hoorde dat zulke verre, 
onzekere reizen nodig waren. ‘Waarom ik bankwerker ge-
worden ben?’ zei Robinson, ‘toch echt niet om de zoon 
van mijn moeder te laten verhongeren. In de goudmijnen 
kun je goed verdienen.’ ‘Vroeger,’ zei Delamarche. ‘Nog 
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steeds,’ zei Robinson en hij vertelde over veel rijkgewor-
den kennissen, die er nog steeds waren, natuurlijk geen 
vinger meer uitstaken, maar hem als oude vriend en na-
tuurlijk ook zijn kameraden rijk wilden maken. ‘In Butter-
ford komen we hoe dan ook aan werk,’ zei Dalamarche en 
dat was Karl uit het hart gegrepen, maar erg betrouwbaar 
klonk het niet.  
 Overdag stopten ze maar één keer in een café-restau-
rant en aten vóór het gebouw in de openlucht aan een ijze-
ren tafeltje vlees waarvan Karl het idee had dat het bijna 
rauw was en dat je het met mes en vork niet snijden, maar 
alleen verscheuren kon. Het brood was een soort rol en in 
elk brood stak een lang mes. Bij dat eten werd een zwarte 
vloeistof geserveerd die brandde in je keel. Maar Delamar-
che en Robinson vonden hem lekker; ze hieven vaak hun 
glazen op de vervulling van allerlei wensen en toostten, 
waarbij ze hun glazen in de hoogte even tegen elkaar hiel-
den. Aan tafeltjes naast hen zaten arbeiders in hemden vol 
kalkspatten en ze dronken allemaal dezelfde vloeistof. 
Automobielen, waarvan er heel wat voorbijreden, gooiden 
wolken stof over de tafeltjes. Er werden grote kranten 
doorgegeven, er werd opgewonden gepraat over de sta-
king van de bouwvakkers en de naam Mack werd vaak 
genoemd; Karl informeerde naar hem en hoorde dat het 
de vader was van de Mack die hij kende en de grootste 
bouwondernemer van New York. De staking kostte hem 
miljoenen en bedreigde misschien zijn maatschappelijke 
positie. Karl geloofde geen woord van dat gepraat van 
slechtgeïnformeerde en kwaadwillige mensen.  
 Bovendien werd het eten voor Karl bedorven door de 
vraag hoe het eten betaald moest worden. Het had voor 
de hand gelegen dat iedereen zijn deel betaalde, maar zo-
wel Delamarche als Robinson had af en toe gezegd dat ze 
hun laatste geld aan het laatste onderdak uitgegeven had-
den. Een horloge, een ring of iets anders verkoopbaars 
was er bij geen van beiden te zien. En Karl kon hun toch 
niet voorhouden dat ze aan de verkoop van zijn kleren 
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iets verdiend hadden, want dat zou een belediging en een 
definitief afscheid zijn. Het verbazingwekkende was ech-
ter dat noch Delamarche, noch Robinson zich enige zor-
gen maakte over de betaling; ze waren juist in de stem-
ming om zoveel mogelijk aan te pappen met de dienster, 
die trots en ernstig tussen de tafeltjes heen en weer liep. 
Haar haar hing opzij een beetje los over haar voorhoofd en 
wangen en ze streek het met haar handen telkens achter-
over. Toen ze ten slotte misschien het eerste vriendelijke 
woord van haar verwachtten, stapte ze naar het tafeltje, 
legde haar beide handen erop en vroeg: ‘Wie betaalt?’ Nog 
nooit waren er handen sneller naar boven gegaan als nu 
die van Delamarche en Robinson, die naar Karl wezen. 
Maar Karl schrok niet, want hij had het zien aankomen en 
vond het niet erg dat de kameraden, van wie hij immers 
ook profijt zou hebben, hem een paar kleinigheden lieten 
betalen, als was het fatsoenlijker geweest dit onderwerp 
voor het beslissende moment uitdrukkelijk te bespreken. 
Pijnlijk was alleen dat hij het geld eerst nog uit zijn gehei-
me zakje moest halen. Hij was oorspronkelijk van plan ge-
weest het geld voor noodsituaties te bewaren en voorlopig 
dus in zekere zin gelijk op te gaan met zijn kameraden. 
Het voordeel dat hij door dat geld en vooral door het ver-
zwijgen van het bezit tegenover zijn kameraden had, werd 
ruim gecompenseerd door het feit dat ze al sinds hun 
jeugd in Amerika waren, dat ze genoeg kennis en ervaring 
wat betreft geldverdienen hadden en dat ze het tenslotte 
niet beter gewend waren dan nu. De plannen die Karl tot 
nu toe met zijn geld had, hoefden door die betaling op 
zichzelf niet in de war gebracht te worden, want een 
kwartpond kon hij tenslotte wel missen en dus op tafel 
leggen, zeggen dat dit alles was wat hij bezat en dat hij be-
reid was het aan de gemeenschappelijke reis naar Butter-
ford op te offeren. Voor de voettocht was zo’n bedrag ook 
zeker genoeg. Maar nu wist hij niet of hij genoeg kleingeld 
had en bovendien zat dat geld net als het stapeltje bankbil-
jetten ergens diep in het geheime zakje, waarin hij iets het 



 95 

beste kon vinden door de hele inhoud op tafel uit te 
schudden. Bovendien was het beslist niet nodig dat de ka-
meraden iets over dat geheime zakje te weten kwamen. 
Nu leken de kameraden zich gelukkig nog steeds meer 
voor de dienster te interesseren dan voor de vraag waar 
Karl het geld vandaan haalde om te betalen. Met de vraag 
of hij af kon rekenen lokte Delamarche de dienster tussen 
hem en Robinson in en zij kon de ongewenste intimiteiten 
van de twee alleen maar voorkomen door haar hele hand 
op het gezicht van de een of de ander te leggen en hem 
weg te duwen. Intussen verzamelde Karl zwetend van de 
inspanning onder de tafel in één hand het geld, dat hij met 
zijn andere hand stuk voor stuk in het geheime zakje 
rondjoeg en tevoorschijn haalde. Ten slotte dacht hij, al 
kende hij het Amerikaanse geld nog niet precies, dat hij 
tenminste qua hoeveelheid munten genoeg had en legde 
het op tafel. De klank van het geld maakte direct een eind 
aan de gekheid. Tot Karls ergernis en tot algemene verba-
zing bleek er bijna een heel pond te liggen. Niemand 
vroeg dan wel waarom Karl nog niets verteld had over het 
geld, dat genoeg was geweest voor een comfortabele trein-
reis naar Butterford, maar Karl voelde zich toch erg opge-
laten. Langzaam streek hij, nadat het eten betaald was, het 
geld weer op en nog uit zijn hand pakte Delamarche een 
geldstuk dat hij nodig had als fooi voor de dienster, die hij 
omarmde en tegen zich aan drukte, om haar daarna aan 
de andere kant het geld te overhandigen.  
 Karl was hen ook dankbaar dat ze tijdens het vervolg 
van de tocht niet over het geld begonnen en hij dacht er 
zelfs een tijdje over om zijn hele vermogen bekend te ma-
ken, maar deed dat toch niet, omdat er geen goede gele-
genheid voor was. Tegen de avond kwamen ze in een 
meer landelijke en vruchtbare streek. Rondom zagen ze 
uitgestrekte velden op zachtglooiende heuvels, getooid in 
het eerste groen; er lagen rijke buitenplaatsen aan de weg 
en urenlang liepen ze tussen de vergulde tuinhekken; ver-
scheidene keren staken ze dezelfde traagstromende rivier 
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over en vaak hoorden ze boven zich de treinen over de 
hoge viaducten denderen.  
 Juist ging de zon aan de rechte rand van verre bossen 
onder, toen ze zich op een heuveltje in het midden van 
een groepje bomen in het gras lieten vallen om uit te rus-
ten van de inspanningen. Delamarche en Robinson lagen 
naar vermogen uitgestrekt, terwijl Karl rechtop naar de 
een paar meter lager liggende weg zat te kijken, waar tel-
kens weer automobielen vlak achter elkaar voorbijschoten, 
al de hele dag, alsof er van ver een afgepast aantal op weg 
werd gestuurd, terwijl hetzelfde aantal ver weg aan de an-
dere kant werd verwacht. Sinds de vroege ochtend had 
Karl de hele dag geen automobiel zien stoppen en geen 
passagier zien uitstappen.  
 Robinson stelde voor om hier de nacht door te brengen, 
omdat ze allemaal moe genoeg waren, omdat ze dan des 
te vroeger konden vertrekken en omdat ze voor het don-
ker nauwelijks een goedkoper en gunstiger gelegen onder-
dak zouden vinden. Delamarche was het daarmee eens en 
alleen Karl meende op te moeten merken dat hij genoeg 
geld had om ook in een hotel het onderdak voor allemaal 
te betalen. Delamarche zei dat ze het geld nog nodig zou-
den hebben en dat hij het maar goed moest bewaren. De-
lamarche maakte er helemaal geen geheim van dat ze al 
rekening hielden met Karls geld. Omdat zijn eerste voor-
stel aangenomen was, vervolgde Robinson dat ze nu voor 
het slapengaan goed moesten eten om krachten op te doen 
voor morgen en dat er een het eten voor hen drieën moest 
gaan halen bij het hotel verderop aan de weg met het ver-
lichte opschrift Hotel Occidental. Als jongste en omdat nie-
mand zich verder aanbood, aarzelde Karl niet om zich 
voor deze boodschap op te geven en liep, nadat hij een be-
stelling spek, brood en bier gekregen had, naar het hotel.  
 Er moest een grote stad in de buurt zijn, want meteen al 
in de eerste zaal van het hotel die Karl binnenging zat een 
luidruchtige menigte en langs het buffet, dat een lange 
wand en twee zijwanden besloeg, liepen voortdurend veel 
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kelners met een wit voorschoot, die de ongeduldige gas-
ten toch niet tevreden konden stellen, want telkens hoorde 
je op de meest uiteenlopende plekken vloeken en vuisten 
die op tafel sloegen. Niemand nam notitie van Karl; in de 
zaal zelf werd ook niet bediend en de gasten die aan piep-
klei-ne, al tussen drie mensen verdwijnende tafeltjes za-
ten, haalden alles wat ze wilden bij het buffet. Op alle ta-
feltjes stond een grote fles met olie, azijn of iets dergelijks 
en alle bij het buffet gehaalde etenswaren werden voor het 
eten uit die fles overgoten. Als Karl al bij het buffet wilde 
komen, waar vooral bij zijn grote bestelling de moeilijkhe-
den pas zouden beginnen, dan moest hij zich tussen veel 
tafeltjes door wurmen, wat bij alle voorzichtigheid niet 
mogelijk was zonder grote overlast voor de gasten, die al-
les echter gevoelloos leken te accepteren, zelfs toen Karl 
op zijn beurt door een gast tegen een tafeltje geduwd 
werd, waardoor dat bijna omviel. Hij verontschuldigde 
zich wel, maar ze verstonden hem blijkbaar niet, terwijl hij 
ook helemaal niets verstond van wat er tegen hem geroe-
pen werd.  
 Bij het buffet vond hij met moeite een vrij plekje, waar-
op het uitzicht lang geblokkeerd was door de ellebogen 
van zijn buurman. Het leek hier toch al gewoonte om je el-
lebogen op tafel te zetten en je vuisten tegen je slapen te 
drukken; Karl moest eraan denken hoe zijn leraar Latijn, 
dr. Krumpal, juist die houding gehaat had en hoe hij altijd 
stiekem en onverwachts aan kwam lopen om met een 
plotseling tevoorschijn gehaalde liniaal met een pijnlijke 
stoot zijn ellebogen van de tafel te halen.  
 Karl werd tegen het buffet geduwd, want nauwelijks 
was hij in de rij gaan staan of achter hem werd een tafeltje 
neergezet en een van de gasten die daar ging zitten veeg-
de, wanneer hij bij het praten een beetje achteroverboog, 
met zijn grote hoed al over Karls rug. En daarbij was er zo 
weinig hoop dat hij van de kelner iets zou krijgen, zelfs 
nadat zijn beide lompe buren voldaan vertrokken waren. 
Een paar keer had Karl een kelner over het tafeltje heen bij 
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zijn voorschoot gepakt, maar telkens had de man zich met 
een vertrokken gezicht losgerukt. Niemand kon hij staan-
de houden en ze bleven maar rennen. Als er in Karls buurt 
maar iets geschikts te eten en te drinken was geweest, had 
hij dat genomen, naar de prijs geïnformeerd en het geld 
neergeteld en was met plezier vertrokken. Maar vlak voor 
hem stonden alleen maar schalen met haringachtige vis-
sen, waarvan de zwarte schubben aan de rand goudachtig 
glansden. Die zouden wel heel duur zijn en waarschijnlijk 
niemands honger stillen. Bovendien stonden er kleine 
vaatjes rum binnen zijn bereik, maar rum wilde hij zijn ka-
meraden niet brengen; ze leken bij elke gelegenheid toch 
al op het hoogste percentage alcohol uit te zijn en daar 
wilde hij hen niet bij helpen.  
 Er bleef Karl dus niets anders over dan een andere 
plaats te zoeken en van voren af aan te beginnen. Maar het 
was nu ook al veel later. De klok aan het andere einde van 
de zaal, waarvan je de wijzers als je goed keek door de 
rook nog net kon zien, wees al over negenen. Maar elders 
bij het buffet was het gedrang nog groter dan op zijn eer-
ste, wat afgelegen plek. Bovendien werd de zaal steeds 
voller naarmate het later werd. Telkens kwamen er door 
de hoofdingang met veel drukte weer nieuwe gasten bin-
nen. Op veel plekken ruimden gasten eigenmachtig het 
buffet af en gingen op de toog zitten om te toosten; dat 
waren de beste plaatsen, want je kon de hele zaal over-
zien.  
 Karl drong nog wel verder door, maar hoop om ergens 
te komen had hij eigenlijk niet meer. Hij verweet zichzelf 
dat hij zonder de gang van zaken hier te kennen aangebo-
den had eten te gaan halen. Zijn kameraden zouden hem 
met het volste recht op zijn kop geven en zelfs nog denken 
dat hij alleen om geld te besparen niets had meegebracht. 
Nu stond hij zelfs ergens waar ze rondom aan de tafeltjes 
warme vleesgerechten met mooie, gele aardappels zaten 
te eten en het was hem een raadsel hoe die mensen daar-
aan gekomen waren.  
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 Toen zag hij een paar passen voor zich een oudere 
vrouw, blijkbaar iemand van het hotelpersoneel, die la-
chend met een gast stond te praten. Daarbij stond ze 
voortdurend aan een haarspeld in haar kapsel te prutsen. 
Karl besloot meteen zijn bestelling bij die vrouw te doen, 
alleen al omdat zij als enige vrouw in de zaal een uitzon-
dering op het algemene lawaai en jagen en jachten was en 
ook om de eenvoudige reden dat zij de enige van het ho-
telpersoneel was die hij kon bereiken, als ze tenminste niet 
wegliep bij het eerste woord dat hij zei, omdat ze het druk 
had. Maar het tegendeel gebeurde. Karl had haar nog niet 
eens aangesproken, maar alleen een beetje staan loeren, 
toen ze naar Karl keek, zoals iemand soms midden in een 
gesprek opzijkijkt, zichzelf onderbrak en vriendelijk en in 
glashelder Engels vroeg of hij iets zocht. ‘Ja,’ zei Karl, ‘ik 
kan hier helemaal niets krijgen.’ ‘Kom dan even mee, joh,’ 
zei ze, nam afscheid van haar kennis, die zijn hoed afnam, 
wat hier een ongelooflijk beleefde indruk maakte, nam 
Karl bij de hand, ging naar het buffet, duwde een gast op-
zij, deed een klapdeur in de toog open, ging met Karl de 
gang door achter de toog, waar ze op moesten passen 
voor de onvermoeibaar lopende kelners, deed een dub-
bele, met behang beplakte deur open en ze stonden al in 
de grote, koele proviandkamer. Je moet gewoon weten 
hoe het werkt, zei Karl tegen zichzelf.  
 ‘Wat wilt u hebben?’ vroeg ze en boog gedienstig naar 
hem toe. Ze was heel dik en haar lijf schommelde, maar 
haar gezicht had een voor dit milieu bijna verfijnde be-
schaving. Karl kwam in de verleiding om bij de aanblik 
van de vele etenswaren die hier zorgvuldig in rekken en 
op tafels waren neergezet voor zijn bestelling gauw een 
verfijnder diner te bedenken, vooral omdat hij kon ver-
wachten dat deze invloedrijke vrouw hem voordelig zou 
bedienen, maar omdat hem niets passends te binnen 
schoot, noemde hij uiteindelijk toch alleen weer spek, 
brood en bier. ‘Verder niets?’ vroeg de vrouw. ‘Nee, dank 
u,’ zei Karl, ‘maar voor drie personen.’ Op de vraag van 
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de vrouw naar de twee anderen vertelde Karl in een paar 
woorden over zijn kameraden en het deed hem plezier dat 
iemand hem wat vroeg.  
 ‘Maar dat is eten voor gevangenen.’ zei de vrouw en 
verwachtte van Karl nu blijkbaar verdere wensen. Maar 
Karl was bang dat ze hem iets cadeau zou geven en geen 
geld zou willen aannemen en daarom zweeg hij. ‘Dat ma-
ken we meteen klaar,’ zei de vrouw; ze met ging een voor 
haar dikte bewonderenswaardige beweeglijkheid naar een 
tafel, sneed met een lang, dun kartelmes een groot stuk 
spek af met veel vlees eraan, haalde uit een rek een brood, 
pakte van de grond drie flessen bier en legde alles in een 
strooien mandje, dat ze Karl aangaf. Tussendoor vertelde 
ze Karl dat ze hem hiernaartoe gebracht had, omdat de 
etenswaren buiten op het buffet in de rook en de vele uit-
wasemingen ondanks het snelle verbruik altijd hun fris-
heid verloren. Maar voor de mensen buiten was alles goed 
genoeg. Karl zei nu helemaal niets meer, want hij wist niet 
waar hij deze speciale behandeling aan verdiend had. Hij 
dacht aan zijn kameraden die, al kenden ze Amerika nog 
zo goed, toch niet in deze voorraadkamers doorgedrongen 
waren en met de bedorven etenswaren op het buffet ge-
noegen hadden moeten nemen. Je hoorde hier geen geluid 
uit de zaal en de muren moesten heel dik zijn om deze ge-
welven koel genoeg te houden. Karl stond al een tijdje met 
het strooien mandje in zijn hand, maar dacht niet aan be-
talen en verroerde zich ook niet. Alleen toen de vrouw 
achteraf nog een fles zoals buiten op de tafeltjes stonden in 
het mandje wilden leggen, bedankte hij bevend.  
 ‘Moet je nog ver lopen?’ vroeg de vrouw. ‘Naar Butter-
ford,’ antwoordde Karl. ‘Dat is nog een heel eind,’ zei de 
vrouw. ‘Nog één dag lopen,’ zei Karl. ‘Niet meer?’ vroeg 
de vrouw. ‘Nee hoor,’ zei Karl.  
 De vrouw legde een paar dingen op de tafels recht, er 
kwam een kelner binnen die zoekend om zich heen keek, 
tot de vrouw hem wees op een grote schaal vol met wat 
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pe-terselie bestrooide sardientjes, waarop hij de schaal 
met geheven handen de zaal in droeg.  
 ‘Waarom wil je eigenlijk in de openlucht overnachten?’ 
vroeg de vrouw. ‘We hebben hier genoeg plaats. Kom 
maar bij ons in het hotel slapen.’ Dat was voor Karl heel 
aanlokkelijk, vooral omdat hij de vorige nacht zo slecht 
geslapen had. ‘Mijn bagage staat buiten,’ zei hij aarzelend 
en niet zonder ijdelheid. ‘Neem die maar mee,’ zei de 
vrouw, ‘dat is geen probleem.’ ‘Maar mijn kameraden!’ zei 
Karl en hij merkte meteen dat die wel een probleem wa-
ren. ‘Die mogen hier natuurlijk ook overnachten,’ zei de 
vrouw. ‘Kom maar! Graag of niet, hoor.’ ‘Mijn kameraden 
zijn beste mensen,’ zei Karl, ‘maar schoon zijn ze niet.’ 
‘Heb je het vuil in de zaal dan niet gezien?’ vroeg de 
vrouw met een vies gezicht. ‘Wij laten echt iedereen bin-
nen. Dan zal ik meteen drie bedden in orde laten maken. 
Maar wel op zolder, want het hotel is vol; ik ben ook naar 
de zolder verhuisd, maar het is in elk geval beter dan in 
de openlucht.’ ‘Ik kan mijn kameraden niet meenemen,’ 
zei Karl. Hij stelde zich voor wat een lawaai die twee op 
de gangen van dit mooie hotel zouden maken, en Robin-
son zou alles vuil maken en Delamarche zou vast en zeker 
zelfs deze vrouw lastigvallen. ‘Ik zou niet weten waarom 
niet,’ zei de vrouw, ‘maar als je het zo wilt, laat je kamera-
den dan maar buiten en kom in je eentje bij ons.’ ‘Dat kan 
niet, dat kan niet,’ zei Karl, ‘het zijn mijn kameraden en ik 
moet bij ze blijven.’ ‘Je bent koppig,’ zei de vrouw, terwijl 
ze een andere kant uit keek, ‘ik heb het beste met je voor 
en wil je graag helpen, maar je verzet je uit alle macht.’ 
Dat zag Karl allemaal wel in, maar hij wist geen uitweg en 
daarom zei hij alleen nog: ‘Hartelijk dank voor uw vrien-
delijkheid,’ bedacht toen dat hij nog niet afgerekend had 
en vroeg wat hij betalen moest. ‘Reken maar af, wanneer je 
het strooien mandje terug komt brengen,’ zei de vrouw. 
‘Uiterlijk morgenochtend moet ik het hebben.’ ‘Dat is 
goed,’ zei Karl. Ze deed een buitendeur open en zei nog,  
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terwijl hij met een buiging naar buiten stapte: ‘Goede-
nacht. Maar je doet er verkeerd aan.’ Hij was al een paar 
passen weg, toen ze hem nog nariep: ‘Tot morgen!’  
 Nauwelijks was hij buiten of hij hoorde uit de zaal ook 
weer het onverminderde lawaai, waarin zich nu ook klan-
ken van een blaasorkest mengden. Hij was blij dat hij niet 
door de zaal naar buiten had hoeven gaan. Alle vijf ver-
diepingen van het hotel waren nu verlicht en maakten de 
weg ervoor over de hele breedte licht. Nog steeds reden er 
buiten automobielen, al werd de rij soms onderbroken; ze 
kwamen sneller uit de verte aan dan overdag, tastten met 
de witte stralen van hun lantaarns het wegdek af, kruisten 
met verblekende lichten de lichtzone van het hotel en 
snelden oplichtend weer het donker in.  
 De kameraden trof Karl al in diepe slaap, maar hij was 
ook te lang weggebleven. Net wilde hij het meegebrachte 
appetijtelijk neerleggen op papieren die hij in het mandje 
vond, om pas wanneer alles klaar was de kameraden te 
wekken, toen hij tot zijn schrik zag dat zijn koffer, die hij 
op slot had achtergelaten en waarvan hij het sleuteltje in 
zijn zak droeg, helemaal open zag liggen met de halve in-
houd rondom in het gras verstrooid. ‘Opstaan!’ riep hij. 
‘Jullie slapen en ondertussen zijn er dieven geweest!’ ‘Mis 
je dan iets?’ vroeg Delamarche. Robinson was nog niet he-
lemaal wakker en greep al naar het bier. ‘Dat weet ik niet,’ 
riep Karl, ‘maar de koffer is open! Het is toch onvoorzich-
tig om te gaan slapen en de koffer hier zomaar te laten 
staan?’ Delamarche en Robinson moesten lachen en de 
eerste zei: ‘Je moet de volgende keer niet zo lang wegblij-
ven. Het is tien passen naar het hotel en jij hebt voor de 
heen- en de terugweg drie uur nodig. Wij hadden honger 
en we dachten dat jij in de koffer misschien iets te eten 
had en we hebben het slot net zolang gekieteld tot het 
openging. Verder zat er niks in en je kunt alles weer rustig 
inpakken.’ ‘Zo,’ zei Karl; hij staarde in de snel leegrakende 
mand en luisterde naar het vreemde geluid dat Robinson 
bij het drinken maakte, doordat de vloeistof eerst ver in 
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zijn keel doordrong, dan met een soort gefluit weer terug-
kwam om pas dan in een grote stroom de diepte in te rol-
len. ‘Zijn jullie al klaar met eten?’ vroeg hij, toen de twee 
even op adem kwamen. ‘Heb jij dan niet al in het hotel ge-
geten?’ vroeg Delamarche, die dacht dat Karl aanspraak 
maakte op zijn deel. ‘Als jullie nog willen eten, moeten jul-
lie opschieten,’ zei Karl en hij ging naar zijn koffer. ‘Die is 
geloof ik in een rothumeur,’ zei Delamarche tegen Robin-
son. ‘Ik heb geen rothumeur,’ zei Karl, ‘maar is het soms 
normaal om als ik weg ben mijn koffer open te breken en 
mijn spullen eruit te gooien? Ik weet dat kameraden veel 
van elkaar moeten accepteren en daar ben ik ook op voor-
bereid, maar dit is te veel. Ik ga in het hotel overnachten 
en ik ga niet naar Butterford. Eet maar gauw, want ik 
moet de mand terugbrengen.’ ‘Kijk, Robinson, zo zeg je 
dat,’ zei Delamarche, ‘dat is een mooie manier van praten. 
Hij is nou eenmaal een Duitser. Je had me al meteen voor 
hem gewaarschuwd, maar ik was zo gek om hem toch 
mee te nemen. We vertrouwden hem, we hebben hem een 
hele dag op sleeptouw genomen, wat ons minstens een 
halve dag extra kostte en nu – omdat iemand hem het ho-
tel heeft ingelokt – gaat hij ervandoor, gaat hij er gewoon 
vandoor. Maar omdat hij een foute Duitser is, doet hij dat 
niet openlijk, maar met een smoesje over de koffer en om-
dat hij een lompe Duitser is, kan hij niet weggaan zonder 
ons in onze eer te beledigen en ons dieven te noemen, om-
dat we met zijn koffer een geintje hebben uitgehaald.’ 
Karl, die zijn spullen pakte, zei zonder zich om te draaien: 
‘Praat maar door, dan kan ik des te makkelijker weg. Ik 
weet heel goed wat kameraadschap is. Ik had in Europa 
ook vrienden en niemand kan me verwijten dat ik ze ver-
keerd of gemeen behandeld heb. We hebben nu natuurlijk 
geen contact, maar als ik nog een keer terugga naar Euro-
pa, zullen ze me allemaal goed ontvangen en meteen weer 
vrienden zijn. En jou, Delamarche, en jou, Robinson, zou 
ik zogenaamd verraden hebben, terwijl ik best weet dat 
jullie zo vriendelijk waren om me mee te nemen en me een 
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plaats als leerling in Butterford te beloven. Maar er is iets 
anders aan de hand. Jullie hebben niks en daarom zijn jul-
lie in mijn ogen absoluut niet minder, maar jullie gunnen 
mij mijn beetje bezit niet en proberen mij daarom te verne-
deren, en daar kan ik niet tegen. En nadat jullie mijn kof-
fer opengebroken hebben, zeggen jullie nu geen woord als 
excuus, maar schelden me ook nog uit en schelden ook 
nog op mijn volk – daarmee ontnemen jullie me ook elke 
mogelijkheid om bij jullie te blijven. Overigens geldt dat 
allemaal eigenlijk niet voor jou, Robinson. Wat ik tegen 
jouw karakter heb, is alleen maar dat je te veel van Dela-
marche afhankelijk bent.’ ‘En nou,’ zei Delamarche, terwijl 
hij op Karl afstapte en hem een duwtje gaf, als om te laten 
merken dat hij op moest passen, ‘en nou komt de aap uit 
de mouw. De hele dag heb je achter me aan gelopen, heb 
je mijn jasje vastgehouden, heb je elke beweging nagedaan 
en je verder muisstil gehouden. Maar nu je in het hotel iets 
van steun voelt, kom je met grote woorden. Je bent een 
kleine linkmiegel en ik weet nog helemaal niet of wij dat 
zomaar goedvinden. Of wij geen leergeld vragen voor wat 
je de hele dag van ons afgekeken hebt. Ja, Robinson, wij 
benijden hem – denkt hij – om zijn bezit. Eén dag werken 
in Butterford – om over Californië maar niet te praten – en 
wij hebben tien keer zoveel als jij ons hebt laten zien en als 
je misschien nog in de voering van je jasje hebt zitten. Dus 
let op je woorden!’ Karl was opgestaan en zag nu ook de 
slaperige, maar door het bier wat opgeleefde Robinson 
dichterbij komen. ‘Als ik hier nog lang blijf,’ zei hij, ‘kom 
ik misschien nog voor meer verrassingen te staan. Jullie 
hebben geloof ik zin om mij een pak slaag te geven.’ ‘Aan 
alle geduld komt een eind,’ zei Robinson. ‘Hou maar lie-
ver je mond, Robinson,’ zei Karl, zonder Delamarche uit 
het oog te verliezen, ‘eigenlijk geef je me gelijk, maar voor 
de vorm moet je aan de kant van Delamarche staan.’ ‘Wil 
je hem soms omkopen?’ vroeg Delamarche. ‘O nee,’ zei 
Karl. ‘Ik ben blij dat ik wegga en ik wil met geen van jullie 
meer iets te maken hebben. Maar één ding wil ik nog zeg-
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gen: jullie hebben me verweten dat ik geld heb en het voor 
jullie verborgen houd. Aangenomen dat dat waar is, was 
het dan niet heel terecht tegenover mensen die ik pas een 
paar uur kende en laten jullie door je gedrag nu niet zien 
dat het maar goed was dat ik het deed?’ ‘Rustig aan,’ zei 
Delamarche tegen Robinson, ook al verroerde die zich 
niet. Daarna vroeg hij Karl: ‘Nou je zo onbeschaamd eer-
lijk bent en we hier zo gezellig bij elkaar staan, mag je best 
eerlijk blijven en vertellen waarom je eigenlijk naar het ho-
tel wilt.’ Karl moest over de koffer stappen, zo dicht was 
Delamarche bij hem komen staan. Maar Delamarche liet 
zich daardoor niet van de wijs brengen; hij duwde de kof-
fer opzij, deed een stap naar voren, waarbij hij zijn voet op 
een wit overhemd zette dat in het gras was blijven liggen 
en herhaalde zijn vraag.  
 Bij wijze van antwoord kwam er van de weg een man 
met een felle zaklantaarn op de groep af. Het was een kel-
ner uit het hotel. Nauwelijks had hij Karl gezien, of hij zei: 
‘Ik ben al bijna een halfuur naar u op zoek. Alle bosjes aan 
beide kanten van de weg heb ik al doorzocht. Van de chef-
kokkin moet ik namelijk zeggen dat ze het strooien mand-
je dat ze u geleend heeft dringend nodig heeft.’ ‘Hier is 
het,’ zei Karl met een onzekere stem van de opwinding. 
Delamarche en Robinson waren schijnbaar bescheiden op-
zijgestapt, zoals ze tegenover vreemde, welgestelde men-
sen altijd deden. De kelner nam het mandje aan en zei: 
‘Dan moet ik van de chef-kokkin vragen of u niet van ge-
dachten veranderd bent en misschien toch in het hotel wilt 
overnachten. Ook de twee andere heren zijn welkom, als u 
die mee wilt nemen. De bedden zijn al opgemaakt. Het is 
een warme nacht, maar hier op het talud is het echt niet 
ongevaarlijk om te slapen, want er zijn vaak slangen.’ 
‘Omdat de chef-kokkin zo vriendelijk is, neem ik uw uit-
nodiging toch aan,’ zei Karl en hij wachtte af of zijn kame-
raden iets zouden zeggen. Maar Robinson stond er suf bij 
en Delamarche had zijn handen in zijn broekzakken en 
keek naar de sterren. Beiden vertrouwden er blijkbaar op 
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dat Karl hen zonder meer mee zou nemen. ‘In dat geval,’ 
zei de kelner, ‘heb ik opdracht om u mee te nemen naar 
het hotel en uw bagage te dragen.’ ‘Eén ogenblikje nog,’ 
zei Karl en hij bukte zich om de paar spullen die er nog la-
gen in de koffer te stoppen.  
 Plotseling kwam hij overeind. De foto was weg; die had 
bovenop in de koffer gelegen en was nu nergens te vin-
den. Alles was er, alleen de foto niet. ‘Ik kan de foto niet 
vinden,’ zei hij smekend tegen Delamarche. ‘Wat voor een 
foto?’ vroeg die. ‘De foto van mijn ouders,’ zei Karl. ‘Wij 
hebben geen foto gezien,’ zei Delamarche. ‘Er zat geen fo-
to in, meneer Roßmann,’ bevestigde Robinson op zijn 
beurt. ‘Maar dat kan toch niet?’ zei Karl en op zijn hulpbe-
hoevende blik kwam de kelner dichterbij. ‘Hij lag boven-
op en nu is hij weg. Hadden jullie maar geen geintje met 
de koffer uitgehaald.’ ‘We vergissen ons niet,’ zei Dela-
marche, ‘maar er zat geen foto in de koffer.’ ‘Die foto was 
voor mij belangrijker dan alle andere dingen in de koffer,’ 
zei Karl tegen de kelner, die rondliep en het gras afzocht. 
‘Die is namelijk onvervangbaar, want ik krijg geen ande-
re.’ En toen de kelner het uitzichtloze zoeken opgaf, zei 
Karl nog: ‘Het was de enige foto van mijn ouders die ik 
had.’ Daarop zei de kelner hardop, zonder omhaal: ‘Mis-
schien moeten we nog in de zakken van de heren zoeken.’ 
‘Ja,’ zei Karl meteen, ‘ik moet de foto vinden. Maar voor ik 
de zakken doorzoek, zeg ik nog dat degene die de foto 
vrijwillig geeft, de hele volle koffer krijgt.’ Na een ogen-
blik algeme-ne stilte zei Karl tegen de kelner: ‘Mijn kame-
raden willen blijkbaar dat hun zakken doorzocht worden. 
Maar nog steeds beloof ik degene in wiens zak de foto ge-
vonden de hele koffer. Meer kan ik niet doen.’ Meteen be-
gon de kelner aan het fouilleren van Delamarche, die hem 
moeilijker handelbaar leek dan Robinson, die hij aan Karl 
overliet. Hij wees Karl erop dat ze tegelijk gefouilleerd 
moesten worden, omdat anders iemand de foto onge-
merkt weg kon stoppen. Al bij de eerste greep vond Karl 
in Robinsons zak een das van hemzelf, maar pakte die niet 
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en riep tegen de kelner: ‘Wat u bij Delamarche ook vindt, 
hij mag alles houden! Ik wil niets anders hebben dan de 
foto, alleen de foto!’ Bij het doorzoeken van de borstzak-
ken raak-te Karl met zijn hand Robinsons warme, vettige 
borst en hij besefte dat hij zijn kameraden misschien groot 
onrecht deed. Hij maakte nu zoveel mogelijk haast. Verder 
was alles tevergeefs, want noch bij Robinson, noch bij De-
lamarche was de foto te vinden.  
 ‘We schieten er niets mee op,’ zei de kelner. ‘Waar-
schijnlijk hebben ze de foto verscheurd en de stukken 
weggegooid,’ zei Karl, ‘ik dacht dat we vrienden waren, 
maar stiekem wilden ze me alleen maar kwaad doen. Ro-
binson niet, die was niet eens op het idee gekomen dat de 
foto zo belangrijk voor me was, maar Delamarche des te 
meer.’ Karl zag alleen de kelner voor zich, wiens lantaarn 
een klei-ne lichtbundel wierp, terwijl verder alles, ook De-
lamarche en Robinson, in diepe duisternis gehuld was.  
 Er was natuurlijk geen sprake meer van dat die twee 
meekonden naar het hotel. De kelner zwaaide de koffer op 
zijn schouder, Karl pakte het strooien mandje en ze gingen 
weg. Karl was al op de weg, toen hij een ingeving kreeg, 
bleef staan en in het donker riep: ‘Luister eens! Als één 
van jullie de foto toch nog heeft en hem me in het hotel 
wil brengen – dan krijgt hij de koffer nog steeds en dan 
doe ik – dat zweer ik – geen aangifte!’ Er kwam geen echt 
antwoord en er was alleen een half woord te horen, het 
begin van een roep van Robinson, wie Delamarche blijk-
baar meteen de mond snoerde. Karl wachtte nog een hele 
tijd of ze zich boven toch niet bedachten. Twee keer riep 
hij met tussenpozen: ‘Ik ben er nog steeds!’ Maar er kwam 
geen antwoord, alleen rolde er één keer een steen van het 
talud, misschien bij toeval of misschien door een gemiste 
worp.  
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V 
In Hotel Occidental 

 
In het hotel werd Karl meteen naar een soort kantoortje 
gebracht, waar de chef-kokkin met een aantekenboek in 
de hand een jonge typiste een brief dicteerde. Het uiterst 
precieze dicteren en de beheerste en soepele aanslag wa-
ren nog sneller dan het maar af en toe hoorbare tikken van 
de wandklok, die al bijna half twaalf wees. ‘Zo!’ zei de 
chef-kokkin, terwijl ze het aantekenboek dichtklapte; de 
typiste sprong op en legde het houten deksel over de 
schrijfmachine, zonder bij deze werktuiglijke handeling 
Karl uit het oog te verliezen. Ze zag er nog uit als een 
schoolmeisje, haar schort was heel zorgvuldig gestreken 
en op de schouders bijvoorbeeld gegolfd, haar haar was 
heel hoog opgestoken en je was een beetje verbaasd als je 
na die details haar ernstige gezicht zag. Na buigingen, 
eerst voor de chef-kokkin en daarna voor Karl, ging ze 
weg en Karl keek de chef-kokkin onwillekeurig met een 
vragende blik aan.  
 ‘Wat mooi dat je nou toch gekomen bent,’ zei de chef-
kokkin. ‘En je kameraden?’ ‘Die heb ik niet meegenomen,’ 
zei Karl. ‘Die gaan waarschijnlijk heel vroeg op pad,’ zei 
de chef-kokkin, alsof ze een verklaring zocht. Zal ze dan 
niet denken dat ik ook meega? vroeg Karl zich af en om 
elke twijfel uit te sluiten zei hij: ‘We zijn niet als vrienden 
uit elkaar gegaan.’ De chef-kokkin leek dat goed nieuws te 
vinden. ‘Dan ben je dus vrij?’ vroeg ze. ‘Ja, ik ben vrij,’ zei 
Karl en niets leek hem minder belangrijk. ‘Luister eens, 
zou je niet hier in het hotel willen werken?’ vroeg de chef-
kokkin. ‘Heel graag,’ zei Karl, ‘maar ik kan ontzettend 
weinig. Ik kan bijvoorbeeld niet eens met een schrijfma-
chine overweg.’ ‘Dat is niet het belangrijkste,’ zei de chef-
kokkin. ‘Je zou voorlopig een heel klein baantje krijgen en 
dan door ijver en oplettendheid hogerop moeten zien te 
komen. In elk geval denk ik dat het beter voor je is om er-
gens vast werk te hebben dan om zo rond te slenteren. 
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Daar ben je denk ik te goed voor.’ Daar zou mijn oom het 
helemaal mee eens zijn, zei Karl tegen zichzelf en hij knik-
te instemmend. Tegelijkertijd bedacht hij dat hij, terwijl zij 
zo bezorgd om hem was, zich nog niet eens had voorge-
steld. ‘Neemt u me niet kwalijk,’ zei hij, ‘dat ik me nog 
niet eens heb voorgesteld; ik heet Karl Roßmann.’ ‘Je bent 
een Duitser, hè?’ ‘Ja,’ zei Karl, ‘ik ben nog niet zo lang in 
Amerika.’ ‘Waar kom je dan vandaan?’ ‘Uit Praag in Bohe-
men,’ zei Karl. ‘Kijk eens aan!’ riep de chef-kokkin in En-
gels met een zwaar Duits accent en stak bijna haar armen 
in de lucht, ‘dan zijn we landgenoten: ik heet Grete Mitzel-
bach en kom uit Wenen. En Praag ken ik heel goed: ik heb 
een halfjaar in Der Goldene Gans aan de Wenzelsplatz ge-
werkt. Hoe bestaat het! ‘Wanneer was dat?’ vroeg Karl. 
‘Dat is al heel wat jaartjes geleden.’ ‘De oude Goldene 
Gans,’ zei Karl, ‘is twee jaar geleden afgebroken.’ ‘Ja, dat 
wel,’ zei de chef-kokkin, verdiept in gedachten aan vroe-
ger.  
 Maar ineens leefde ze weer op en terwijl ze Karls han-
den pakte, riep ze: ‘Nu blijkt dat je een landgenoot bent, 
mag je hier voor geen prijs meer weg! Dat mag je me niet 
aandoen! Zou je bijvoorbeeld zin hebben om liftjongen te 
worden? Je hoeft maar ja te zeggen en je bent het. Als je 
wat van de wereld gezien hebt, weet je wel dat het niet zo 
makkelijk is om zulke baantjes te krijgen, want die zijn het 
beste begin dat je je voor kunt stellen. Je komt alle gasten 
tegen, iedereen ziet je altijd, je krijgt opdrachtjes, kortom: 
je hebt elke dag de kans om iets beters te krijgen. En laat 
de rest maar aan mij over!’ ‘Liftjongen wil ik graag wor-
den,’ zei Karl na een korte pauze. Het was grote onzin ge-
weest om na zijn vijf jaar gymnasium bedenkingen te heb-
ben tegen een baantje als liftjongen. Er zou hier in Ame-
rika eerder reden zijn je voor vijf jaar gymnasium te scha-
men. Overigens waren liftjongens Karl altijd bevallen: ze 
leken hem het sieraad van de hotels. ‘Moet je daarvoor 
niet je talen spreken?’ vroeg hij nog. ‘Je spreekt Duits en 
mooi Engels, dat is echt genoeg.’ ‘Engels heb ik pas twee-
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ënhalve maand in Amerika geleerd,’ zei Karl, want hij 
dacht zijn enige sterke punt niet te mogen verzwijgen. 
‘Dat zegt al genoeg,’ zei de chef-kokkin. ‘Als ik bedenk 
hoeveel moeite Engels mij gekost heeft! Dat is nu al dertig 
jaar geleden. Gisteren had ik het er nog over. Gisteren 
werd ik namelijk vijftig.’ En ze probeerde glimlachend 
van Karls gezicht af te lezen welke indruk die leeftijd op 
hem maakte. ‘Dan mijn beste wensen,’ zei Karl. ‘Die kan 
ik altijd gebruiken,’ zei ze, schudde Karl de hand en werd 
weer een beetje treurig door die oude zegswijze uit haar 
geboorteland, die haar bij het Duits spreken te binnen ge-
schoten was.  
 ‘Maar ik houd je hier aan het lijntje!’ riep ze. ‘En je bent 
vast heel moe en we kunnen alles ook veel beter overdag 
bespreken. Wanneer je blij bent dat je een landgenoot te-
genkomt, denk je nergens anders meer aan. ‘Kom maar 
mee, dan breng ik je naar je kamer.’ ‘Ik heb nog één ver-
zoek, mevrouw,’ zei Karl bij het zien van een telefoontoe-
stel dat op een tafel stond. ‘Het kan zijn dat mijn kamera-
den me morgen, misschien al heel vroeg, een foto brengen 
die ik dringend nodig heb. Zou u zo vriendelijk willen zijn 
om de portier te telefoneren dat hij die mensen naar me 
toe stuurt of me laat halen?’ ‘Natuurlijk,’ zei de chef-kok-
kin, ‘maar is het niet genoeg als hij de foto voor je aan-
neemt? Wat is het dan voor een foto, als ik vragen mag?’ 
‘Het is de foto van mijn ouders,’ zei Karl, ‘nee, ik moet de 
mensen zelf spreken.’ De chef-kokkin zei niets meer en gaf 
de betreffende opdacht telefonisch door aan de portierslo-
ge, waarbij ze 536 als Karls kamernummer noemde.  
 Ze gingen vervolgens door een naast de ingang gelegen 
uitgang naar een korte gang, waar tegen een deurstijl van 
een lift een kleine liftjongen geleund stond. ‘We kunnen 
hem zelf wel bedienen,’ zei de chef-kokkin zacht en ze liet 
Karl de lift in stappen. ‘Een werkdag van tien tot twaalf 
uur is wel erg veel voor zo’n jongen,’ zei ze, terwijl ze om-
hooggingen. ‘Maar het is vreemd gesteld in Amerika. Hier 
heb je bijvoorbeeld die kleine jongen, die is hier ook nog 
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maar een halfjaar geleden met zijn ouders aangekomen, 
het is een Italiaan. Nu lijkt het erop dat hij het werk niet 
aankan, zijn gezicht is al vel over been, hij valt tijdens het 
werk in slaap, ook al is hij van nature heel gewillig – maar 
als hij hier of ergens anders in Amerika nog een half jaartje 
dient, houdt hij alles makkelijk vol en is over vijf jaar een 
sterke vent. Ik zou je urenlang zulke voorbeelden kunnen 
geven. Daarbij denk ik nog niet eens aan jou, want jij bent 
een sterke jongen. Je bent zeventien, denk ik?’ ‘Ik word 
volgende maand zestien,’ antwoordde Karl. ‘Zestien pas!’ 
zei de chef-kokkin. ‘Nou, zet hem op dan!’  
 Boven bracht ze Karl naar een kamer die als zolderka-
mer al wel een schuine muur had, maar er verder met het 
licht van twee gloeilampen heel huiselijk uitzag. ‘Je moet 
niet schrikken van de inrichting,’ zei de chef-kokkin, ‘het 
is namelijk geen hotelkamer, maar een kamer van mijn ap-
partement, alleen bestaat dat uit drie kamers, zodat je me 
helemaal niet stoort. Ik doe de tussendeur op slot, zodat je 
je rust hebt. Morgen krijg je als nieuwe werknemer van 
het hotel natuurlijk je eigen kamertje. Als je met je kamera-
den was gekomen, dan had ik je in de gemeenschappelijke 
slaapkamer van de bedienden ondergebracht, maar omdat 
je alleen bent, denk ik dat dit beter voor je is, al moet je op 
een sofa slapen. En nu welterusten, dat je uitgerust aan je 
werk kunt beginnen. Je hoeft morgen nog niet zo hard te 
werken.’ ‘Heel vriendelijk van u.’ ‘Wacht even,’ zei ze, ter-
wijl ze bij de uitgang bleef staan, ‘maar dan zou je te vroeg 
gewekt worden.’ En ze ging naar een zijdeur van de ka-
mer, klopte aan en riep: ‘Therese!’ ‘Ja, mevrouw?’ riep de 
stem van de kleine typiste. ‘Als je me morgenochtend 
wakker maakt, loop dan over de gang, want hier in de ka-
mer slaapt een gast. Hij is doodmoe.’ Ze glimlachte tegen 
Karl, terwijl ze dat zei. ‘Heb je me gehoord?’ ‘Ja, me-
vrouw.’ ‘Welterusten dan!’ ‘U ook welterusten.’  
 ‘Sinds een paar jaar,’ legde de chef-kokkin uit, ‘slaap ik 
namelijk bijzonder slecht. Nu kan ik met mijn baan tevre-
den zijn en hoef eigenlijk geen zorgen te hebben. Maar het 
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komt waarschijnlijk door mijn oude zorgen dat ik zo 
slecht slaap. Ik ben al blij wanneer ik om drie uur in slaap 
val. Maar omdat ik om vijf uur of uiterlijk half zes weer 
present moet zijn, moet ik gewekt worden en wel heel 
voorzichtig, anders word ik nog zenuwachtiger dan ik al 
ben. Maar nu weet je echt alles en ik sta maar te praten. 
Welterusten!’ En ondanks haar gewicht gleed ze haast de 
kamer uit.  
 Karl was blij dat hij kon gaan slapen, want de dag had 
hem erg aangegrepen. En een behaaglijker omgeving kon 
hij zich voor een lange, ongestoorde nachtrust niet wen-
sen. De kamer was dan wel geen slaapkamer, maar eerder 
een woonkamer of liever een salon van de chef-kokkin en 
er was speciaal voor hem een lampetkan gebracht, maar 
toch voelde Karl zich geen indringer, maar alleen des te 
beter verzorgd. Zijn koffer was goed neergezet en had 
waarschijnlijk al lang niet zo veilig gestaan. Op een lage 
kast met schuifdeuren, waarover een grofmazig wollen 
kleed hing, stonden allerlei foto’s in een lijst en achter glas 
en bij het bezichtigen van de kamer bleef Karl daar staan 
kijken. Het waren vooral oude foto’s en de meeste stelden 
meisjes voor die in ouderwetse, ongemakkelijke kleren 
met los opgezette en kleine, maar hoge hoeden en hun 
rechterhand op een scherm geleund naar de kijker ge-
keerd waren en toch een ontwijkende blik hadden. Bij de 
herenfoto’s viel Karl vooral de foto op van een jonge sol-
daat, die zijn kepi op een tafeltje gelegd had, er met zijn 
wilde, zwarte haardos stram bij stond en een trotse lach 
onderdrukte. De knopen van zijn uniform waren op de 
foto met goudverf geretoucheerd. Al die foto’s waren vast 
nog afkomstig uit Europa en dat stond op de achterkant 
waarschijnlijk ook precies te lezen, maar Karl wilde ze niet 
aanraken. Zoals deze foto’s hier stonden, had hij ook de 
foto van zijn ouders in zijn toekomstige kamer willen zet-
ten.  
 Net wilde hij, na een grondige wasbeurt van zijn hele li-
chaam, waarbij hij voor zijn buurvrouw zo zacht mogelijk 
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had gedaan, met veel zin om te gaan slapen op de canapé 
gaan liggen, toen hij een zachte klop op een deur dacht te 
horen. Hij wist niet meteen op welke deur het was en het 
kon ook een toevallig geluidje zijn. Het werd ook niet her-
haald en Karl sliep al bijna, toen hij het weer hoorde. Maar 
nu was er geen twijfel meer aan dat er geklopt werd en 
wel op de deur naar de typiste. Karl liep op zijn tenen 
naar de deur en vroeg zo zacht dat er niemand wakker 
zou worden, mochten ze hiernaast toch slapen: ‘Wat wilt 
u?’ Meteen en even zacht kwam het antwoord: ‘Wil je de 
deur niet opendoen? De sleutel zit aan jouw kant.’ ‘Ja,’ zei 
Karl, ‘maar dan moet ik me eerst aankleden.’ Het was heel 
even stil en daarna hoorde hij: ‘Dat hoeft niet. Doe maar 
open en ga maar in bed liggen, ik wacht wel even.’ ‘Goed,’ 
zei Karl en deed dat ook, maar draaide ook nog het elek-
trische licht aan. ‘Ik lig al,’ zei hij vervolgens iets luider. 
Daarop kwam de kleine typiste uit haar donkere kamer, 
precies zo gekleed als beneden op kantoor; ze was waar-
schijnlijk de hele tijd niet van plan geweest om te gaan sla-
pen.  
 ‘Neem me niet kwalijk,’ zei ze, terwijl ze een beetje ge-
bukt voor Karls slaapplaats stond, ‘en verraad me alsje-
blieft niet. Ik zal je ook niet lang storen, want ik weet dat 
je doodmoe bent.’ ‘Geeft niet,’ zei Karl, ‘maar het was mis-
schien beter geweest als ik me had aangekleed.’ Hij moest 
languit blijven liggen om tot zijn hals bedekt te blijven, 
want hij had geen nachthemd. ‘Ik blijf maar heel even,’ zei 
ze en pakte een stoel, ‘kan ik bij de canapé gaan zitten?’ 
Karl knikte. Daarop ging ze zo dicht bij de canapé zitten 
dat Karl tegen de muur moest gaan liggen om naar haar 
op te kunnen kijken. Ze had een rond, gelijkmatig gezicht 
en alleen haar voorhoofd was ongewoon hoog, maar dat 
kon ook aan het kapsel liggen, dat haar niet zo goed 
stond. Haar kleren waren heel schoon en netjes. Met haar 
linkerhand verfrommelde ze een zakdoek.  
 ‘Blijf je hier lang?’ vroeg ze. ‘Dat weet ik nog niet,’ ant-
woordde Karl, ‘maar ik denk het wel.’ ‘Dat zou namelijk 
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heel fijn zijn,’ zei ze, terwijl ze met de zakdoek over haar 
gezicht wreef, ‘ik ben hier namelijk zo alleen.’ ‘Wat gek,’ 
zei Karl, ‘de chef-kokkin is toch heel vriendelijk tegen je. 
Ze behandelt je helemaal niet als een ondergeschikte. Ik 
dacht al dat je familie was.’ ‘O nee,’ zei ze, ‘ik heet Therese 
Berchtold en ik kom uit Pommeren.’ Ook Karl stelde zich 
voor. Daarop keek ze hem voor het eerst recht aan, alsof 
hij door het noemen van zijn naam iets vreemder was ge-
worden. Ze zwegen even. Daarna zei ze: ‘Je moet niet den-
ken dat ik ondankbaar ben. Zonder de chef-kokkin zou ik 
er veel slechter aan toe zijn. Ik was vroeger keukenmeisje 
hier in het hotel en liep al groot gevaar om ontslagen te 
worden, want ik kon het zware werk niet aan. Ze stellen 
hier heel hoge eisen. Een maand geleden is er een keuken-
meisje door te grote inspanning flauwgevallen en ze heeft 
twee weken in het ziekenhuis gelegen. En ik ben niet zo 
sterk, ik heb vroeger veel te lijden gehad en ben daardoor 
een beetje achtergebleven in mijn ontwikkeling. Je zou 
waarschijnlijk niet zeggen dat ik al achttien ben. Maar nu 
word ik al sterker.’ ‘De dienst is hier geloof ik echt heel 
zwaar,’ zei Karl. ‘Beneden heb ik een liftjongen staande 
zien slapen.’ ‘Daarbij hebben de liftjongens het nog het 
beste,’ zei ze, ‘die verdienen goed door fooien en hoeven 
zich lang niet zo af te beulen als de mensen in de keuken. 
Maar ik heb echt een keer geluk gehad: de chef-kokkin 
had een keer een meisje nodig voor de servetten bij een 
banket en stuurde iemand naar beneden, naar de keuken-
meisjes; er zijn hier vijftig van die meisjes, ik was toevallig 
beschikbaar en ze was heel tevreden, want servetten vou-
wen heb ik altijd goed gekund. En daarom hield ze me 
vanaf dat moment bij de hand en leidde me langzamer-
hand op tot secretaresse. Zo heb ik heel veel geleerd.’ ‘Is er 
dan zoveel te typen?’ vroeg Karl. ‘O, heel veel,’ antwoord-
de ze, ‘daar heb je waarschijnlijk geen idee van. Je zag toch 
dat ik vandaag tot half twaalf zat te werken en vandaag is 
het geen bijzondere dag. Overigens zit ik niet de hele tijd 
te typen, maar ik moet ook veel boodschappen doen in de 
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stad.’ ‘Hoe heet de stad eigenlijk?’ vroeg Karl. ‘Weet je dat 
niet?’ zei ze, ‘Ramses.’ ‘Is het een grote stad?’ vroeg Karl. 
‘Heel groot,’ antwoordde ze, ‘ik ga er niet graag heen. 
Maar wil je echt niet al gaan slapen?’ ‘Nee, nee,’ zei Karl, 
‘ik weet nog niet eens waarom je binnengekomen bent.’ 
‘Omdat ik met niemand kan praten. Ik ben niet overge-
voelig, maar als je helemaal niemand hebt, ben je al blij als 
er iemand wil luisteren. Ik zag je beneden in de zaal al, ik 
kwam de chef-kokkin net halen, toen ze jou meenam naar 
de voorraadkamer.’ ‘Dat is een verschrikkelijke zaal,’ zei 
Karl. ‘Ik zie het al niet meer,’ antwoordde ze. ‘Ik wou al-
leen maar zeggen dat de chef-kokkin zo vriendelijk is als 
alleen mijn overleden moeder voor me was. Maar het ver-
schil in rang is toch te groot om vrij met haar te kunnen 
praten. Bij de keukenmeisjes had ik vroeger goede vrien-
dinnen, maar die zijn hier allang niet meer en de nieuwe 
meisjes ken ik nauwelijks. En ten slotte heb ik vaak het 
idee dat mijn huidige werk vermoeiender is dan mijn 
vroegere werk, dat ik het lang niet zo goed doe als mijn 
vorige werk en dat de chef-kokkin me alleen uit medelij-
den aanhoudt. Tenslotte moet je echt een betere schoolop-
leiding gehad hebben om secretaresse te worden. Het is 
een zonde om het te zeggen maar vaak ben ik bang om 
krankzinnig te worden. In godsnaam,’ zei ze plotseling 
veel sneller, terwijl ze vluchtig naar Karls schouder greep, 
omdat hij zijn handen onder de deken hield, ‘zeg geen 
woord tegen de chef-kokkin, anders ben ik echt verloren. 
Als ik haar niet alleen last bezorg door mijn werk, maar 
ook nog verdriet doe, ben ik nergens meer.’ ‘Ik zeg na-
tuurlijk niets,’ antwoordde Karl. ‘Dan is het goed,’ zei ze, 
‘en blijf maar hier. Ik zou blij zijn als je hier bleef en we 
zouden elkaar kunnen helpen. Toen ik je voor het eerst 
zag, had ik meteen vertrouwen in je. En toch – stel je voor: 
zo slecht ben ik – was ik ook bang dat de chef-kokkin jou 
in plaats van mij tot secretaris zou benoemen en mij zou 
ontslaan. Pas toen ik lang alleen zat, terwijl jij beneden in 
het kantoortje zat, bedacht ik dat het zelfs heel goed zou 
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zijn, als jij mijn werk over zou nemen, want jij zou het vast 
beter kunnen. Als jij de boodschappen in de stad niet wil 
doen, zou ik dat werk kunnen houden. Maar verder zou 
ik me in de keuken waarschijnlijk veel nuttiger kunnen 
maken, zeker nu ik al wat sterker ben.’ ‘Het is al geregeld,’ 
zei Karl, ‘ik word liftjongen en jij blijft secretaresse. Maar 
als je de chef-kokkin ook maar iets zegt over je plannen, 
dan verraad ik ook de rest die je me vandaag verteld hebt, 
al zou het me spijten.’ Deze toon wond Therese zo op, dat 
ze voor het bed op haar knieën viel en jammerend haar 
gezicht in de deken drukte. ‘Ik verraad niets,’ zei Karl, 
‘maar jij mag ook niets zeggen.’ Nu kon hij niet meer hele-
maal onder zijn deken verstopt blijven; hij aaide haar een 
beetje over haar arm, wist niet goed wat hij zeggen moest 
en besefte alleen dat dit wel een bitter leven was. Ten slot-
te kalmeerde ze zo, dat ze zich schaamde voor haar hui-
len; ze keek Karl dankbaar aan, drong erop aan dat hij 
morgen uit zou slapen en beloofde, als ze tijd had, tegen 
achten naar boven te komen om hem te wakker te maken. 
‘Je bent zo goed in wakker maken,’ zei Karl. ‘Ja, ik kan wel 
wat,’ zei ze, streek bij wijze van afscheid zachtjes met haar 
hand over zijn deken en ging haar kamer in.  
 De volgende dag stond Karl erop meteen met zijn werk 
te beginnen, al wilde de chef-kokkin hem die dag vrijaf 
geven om Ramses te bekijken. Maar Karl zei eerlijk dat 
daar nog gelegenheid voor zou zijn en dat het voor hem 
nu het belangrijkste was om met zijn werk te beginnen, 
want op een ander doel gericht werk had hij in Europa al 
zinloos afgebroken en hij begon als liftjongen op een leef-
tijd dat zeker de flinkste jongens op het punt stonden een 
volgende, natuurlijke stap in hun carrière te doen. Het 
was heel goed dat hij als liftjongen begon, maar het was 
ook goed dat hij veel haast moest maken. Gezien die situa-
tie zou hij helemaal geen plezier beleven aan het bezichti-
gen van de stad. Hij voelde zelfs niets voor de korte weg 
waartoe Therese hem uitnodigde. Hij besefte altijd dat, als 
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hij niet ijverig was, het met hem net zo slecht kon aflopen 
als met Delamarche en Robinson.  
 Bij de kleermaker van het hotel moest hij het liftjon-
gensuniform passen, dat van buiten heel mooi van gou-
den knopen en gouden tressen was voorzien, maar dat 
Karl bij het aantrekken toch een beetje deed huiveren, 
want vooral onder de oksels was het jasje koud, hard en 
door en door nat van het zweet van de liftjongens die het 
vóór hem hadden gedragen. Het uniform moest vooral op 
de borst voor Karl uitgelegd worden, want geen van de 
tien beschikbare uniformen paste ook maar enigszins. On-
danks het nodige naaiwerk en ondanks het feit dat de 
kleermaker heel precies was – twee keer stuurde hij het al 
afgeleverde uniform terug naar het atelier – was alles in 
nauwelijks vijf minuten klaar en Karl verliet het atelier al 
als liftjongen met een nauwsluitende broek en een on-
danks de verzekering van het tegendeel door de kleerma-
ker erg strakzittend jasje, dat telkens weer aanleiding gaf 
tot ademoefeningen, omdat hij wilde zien of ademhalen 
nog steeds mogelijk was.  
 Daarna meldde hij zich bij de eerste kelner die zijn baas 
was, een knappe, slanke man met een grote neus, waar-
schijnlijk al een veertiger. Hij had geen tijd voor zelfs maar 
het minste gesprek en belde alleen een liftjongen, toevallig 
juist degene die Karl gisteren gezien had. De eerste kelner 
noemde hem alleen bij zijn voornaam, Giacomo, wat Karl 
pas later hoorde, want de Engelse uitspraak maakte de 
naam onherkenbaar. Die jongen kreeg nu opdracht Karl 
voor de liftdienst het nodige te laten zien; hij was alleen zo 
schuw en gehaast, dat Karl, al was er eigenlijk weinig om 
te laten zien, dat weinige nauwelijks te weten kwam. Gia-
como was vast ook geërgerd, omdat hij blijkbaar vanwege 
Karl geen liftdienst meer mocht doen en als hulpje bij de 
kamermeisjes ingedeeld was, wat hij na bepaalde ervarin-
gen, die hij echter verzweeg, beneden zijn stand vond. Te-
leurgesteld was Karl vooral door het feit dat een liftjongen 
met de machinerie van de lift maar in zoverre iets te ma-
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ken had, dat hij die door een simpele druk op de knop in 
beweging bracht, terwijl reparaties aan het drijfwerk zo 
exclusief door de monteurs van het hotel werden verricht 
dat bijvoorbeeld Giacomo ondanks zijn halfjaar dienst bij 
de lift noch het drijfwerk in de kelder, noch de machinerie 
in het inwendige van de lift met eigen ogen had gezien, al 
had hij dat erg leuk gevonden, zoals hij uitdrukkelijk zei. 
Het was toch al eentonig werk en door de twaalfurige 
werkdag, afwisselend overdag en ’s nachts, zo inspan-
nend dat het volgens Giacomo niet te doen was, als je niet 
een paar minuten staande slapen kon. Karl reageerde daar 
niet op, maar hij begreep wel dat juist die kunst Giacomo 
zijn baantje had gekost.  
 Het kwam Karl heel goed uit dat de lift die hij moest 
bedienen alleen bestemd was voor de bovenste verdiepin-
gen, waardoor hij niets met de veeleisendste rijke mensen 
te maken had. Overigens kon je hier ook niet zoveel leren 
als elders en het was alleen maar goed om mee te begin-
nen.  
 Al na de eerste weken zag Karl in dat hij de dienst hele-
maal aankon. Het messing van zijn lift was het beste ge-
poetst, geen van de dertig andere liften was ermee te ver-
gelijken en het had misschien nog meer geglansd, als de 
jongen die bij dezelfde lift diende ook maar bij benadering 
zo ijverig was geweest en zich in zijn achteloosheid niet 
door Karls ijver gesteund had gevoeld. Hij was een gebo-
ren Amerikaan, die Renell heette, een ijdele jongen met 
donkere ogen en gladde, wat ingevallen wangen. Hij had 
een elegant privékostuum, waarin hij op vrije avonden 
licht geparfumeerd gauw de stad inging; af en toe vroeg 
hij Karl ook om hem ’s avonds te vervangen, omdat hij 
weg moest wegens familieaangelegenheden en het kon 
hem weinig schelen dat zijn uiterlijk zulke excuses tegen-
sprak. Desondanks mocht Karl hem wel en hij vond het 
fijn wanneer Renell op zulke avonden voor het uitgaan in 
zijn privékostuum beneden bij de lift voor hem bleef 
staan, zich nog even verontschuldigde, terwijl hij zijn 
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handschoenen over zijn vingers trok en dan door de gang 
wegliep. Verder wilde Karl hem met dat vervangen alleen 
maar een plezier doen, wat hem in het begin tegenover 
een oudere collega vanzelfsprekend leek, zolang het geen 
gewoonte werd. Want dat eeuwige op en neer gaan in de 
lift was al vermoeiend genoeg en zelfs in de avonduren 
ging het bijna zonder onderbreking door.  
 Al gauw leerde Karl ook de korte, diepe buigingen te 
maken die van een liftjongen gevraagd werden en de fooi 
incasseerde hij geroutineerd. Die verdween in zijn vest-
zakje en niemand kon aan zijn gezicht zien of de fooi 
groot of klein was. Voor dames deed hij de deur extra ga-
lant open en ging in de lift langzaam achter hen langs, om-
dat ze bezorgd om hun rokken, hoeden en sjaals altijd 
voorzichtiger binnenstapten dan mannen. In de lift stond 
hij, omdat dat het minst opvallend was, vlak bij de deur, 
met zijn rug naar de gasten, terwijl hij de greep van de lift-
deur vasthield, om die bij aankomst snel en toch niet 
schrikaanjagend opzij te duwen. Het gebeurde maar zel-
den dat iemand hem in de lift op zijn schouder klopte om 
iets te vragen; dan draaide hij zich haastig om, alsof hij het 
verwacht had en gaf met luider stemme antwoord. Vaak 
was er ondanks de vele liften, vooral na sluitingstijd van 
het theater of na de aankomst van bepaalde sneltreinen, 
zo’n gedrang dat hij, nadat de gasten boven uitgestapt wa-
ren, snel weer naar beneden moest om de wachtenden 
binnen te laten. Hij had ook de mogelijkheid om de snel-
heid te verhogen door aan een door de lift lopende kabel 
te trekken, al was dat officieel verboden en waarschijnlijk 
ook gevaarlijk. Karl deed het ook nooit wanneer hij passa-
giers had, maar als hij die boven had afgezet en er stonden 
beneden anderen te wachten, konden de regeltjes hem niet 
schelen en hij trok als een matroos met flinke, regelmatige 
halen aan de kabel. Hij wist overigens dat de andere lift-
jongens dat ook deden en hij wilde zijn passagiers niet aan 
andere jongens kwijtraken. Sommige gasten die langere 
tijd in het hotel verbleven, wat hier overigens vrij gebrui-
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kelijk was, lieten hem met een glimlach merken dat ze 
Karl als hun liftjongen herkenden en Karl accepteerde dat 
vriendelijke gebaar met een ernstig gezicht, maar wel 
graag. Wanneer het soms wat minder druk was, kon hij 
ook speciale opdrachtjes aannemen, bijvoorbeeld voor een 
hotelgast die niet eerst helemaal terug wilde naar zijn ka-
mer, een vergeten kleinigheid halen; dan suisde hij in zijn 
op zulke momenten bijzonder vertrouwde lift alleen naar 
boven, stapte de vreemde kamer van de ander binnen, 
waar meestal ongewone dingen die hij nog nooit gezien 
had lagen of aan de kapstok hingen, bespeurde de karak-
teristieke geur van een vreemde zeep, een parfum of een 
mondwater en rende zonder ook maar even in te houden 
met het ondanks onduidelijke aanwijzingen meestal ge-
vonden voorwerp weer terug. Vaak vond hij het jammer 
dat hij geen grote opdrachten aan mocht nemen, want 
daarvoor hadden ze speciale bedienden en loopjongens, 
die onderweg waren met fietsen of zelfs motorfietsen; al-
leen opdrachten uit de kamers en de eetzalen en speelza-
len kon Karl als het goed ging aannemen.  
 Wanneer hij na de twaalfurige werkdag drie dagen om 
zes uur ’s avonds en de volgende drie dagen om zes uur ’s 
morgens van zijn werk kwam, was hij zo moe dat hij zon-
der naar iemand om te kijken direct naar zijn bed ging. 
Het stond in de gemeenschappelijke slaapzaal van de lift-
jongens; de chef-kokkin, die misschien toch niet zoveel te 
vertellen had als hij de eerste avond had gedacht, had wel 
moeite gedaan om hem een eigen kamertje te bezorgen en 
dat zou ook wel gelukt zijn, maar omdat Karl zag welke 
problemen het opleverde en hoe vaak de chef-kokkin er-
over telefoneerde met zijn baas, de zo drukbezette eerste 
kelner, zag hij ervan af en overtuigde de chef-kokkin er-
van dat hij er serieus van afzag door erop te wijzen dat hij 
de andere jongens niet jaloers wilde maken met een ex-
traatje waar hij zelf niet voor had gezorgd.  
 Rustig was die slaapzaal overigens niet. Want doordat 
ieder afzonderlijk zijn twaalf uur vrije tijd op een verschil-
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lende manier verdeelde over eten, slapen, ontspannen en 
bijverdienen, heerste er in de slaapzaal voortdurend de 
grootste drukte. Sommigen lagen te slapen en trokken de 
dekens over hun oren om niets te horen; werd er toch ie-
mand wakker gemaakt, dan schreeuwde hij zo woedend 
over het geschreeuw van de anderen, dat ook de anderen 
wakker werden, al waren ze nog zulke goede slapers. Bij-
na iedere jongen had zijn pijp, die was een soort luxe; ook 
Karl had er een aangeschaft en hij kreeg al gauw de smaak 
te pakken. Maar nu mocht er tijdens de dienst niet gerookt 
worden en het gevolg was dat in de slaapzaal iedereen 
rookte die niet per se sliep. Daardoor stond elk bed in zijn 
eigen rookwolk en alles in een algemene walm. Het was 
niet te regelen, al was de meerderheid het er in principe 
eigenlijk mee eens, om ’s nachts maar aan één kant van de 
zaal het licht te laten branden. Als dat voorstel aangeno-
men was, dan hadden degenen die wilden slapen dat rus-
tig kunnen doen in de ene helft van de zaal – het was een 
grote zaal met veertig bedden – terwijl de anderen in het 
verlichte deel hadden kunnen dobbelen of kaarten en alle 
andere dingen waar licht bij nodig was. Had iemand 
wiens bed in de verlichte helft van de zaal stond, willen 
slapen, dan had hij in een van de vrije bedden in het don-
ker kunnen gaan liggen, want er waren altijd genoeg bed-
den vrij en niemand had bezwaar tegen een tijdelijk ge-
bruik van zijn bed door een ander. Maar er was geen 
nacht waarin het zo geregeld was. Telkens waren er bij-
voorbeeld weer twee die, nadat ze het donker hadden ge-
bruikt voor een beetje slaap, zin kregen om in bed op een 
tussen hen in gelegd bord te kaarten en natuurlijk deden 
ze een passende elektrische lamp aan, waarvan het steken-
de licht de slapers op wie de lamp gericht was, uit hun 
slaap haalde. Ze draaiden zich nog eens om, maar wisten 
uiteindelijk ook niets beters te doen dan met hun eveneens 
gewekte buurman ook een spelletje te spelen in het nieu-
we licht. En natuurlijk walmden alle pijpen ook weer. Er 
waren er overigens ook een paar die tot elke prijs wilden 
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slapen – meestal was Karl daarbij – en die hun hoofd niet 
op het kussen legden, maar het met hun kussen bedekten 
of het erin wikkelden, maar hoe wou je in slaap blijven, als 
je naaste buur midden in de nacht opstond om voor de 
dienst nog even plezier te gaan maken in de stad, als hij 
zich in het aan het hoofdeind van zijn eigen bed aange-
brachte wasbekken luidruchtig en spetterend waste, als hij 
zijn laarzen niet alleen rumoerig aantrok, maar stampte 
om er beter in te komen – bijna allemaal hadden ze on-
danks het Amerikaanse model te kleine laarzen – om dan 
ten slotte, omdat er een kleinigheid aan zijn uitmonstering 
ontbrak, het kussen van de slaper op te lichten, waaronder 
de slaper allang wakker geworden was en alleen maar lag 
te wachten om hem te lijf te gaan. Maar nu waren ze ook 
allemaal sporters en jonge en meestal sterke jongens, die 
geen gelegenheid voor sportieve oefeningen voorbij lieten 
gaan. En wanneer je ’s nachts met veel lawaai uit je slaap 
werd gehaald en opsprong, kon je er zeker van zijn dat je 
op de grond naast je bed twee worstelaars vond en in fel 
licht op alle bedden eromheen rechtopstaande deskundi-
gen in hemd en onderbroek. Op een keer viel bij zo’n 
nachtelijke bokswedstrijd een van de vechters op de sla-
pende Karl en het eerste wat Karl zag toen hij zijn ogen 
opendeed, was het bloed uit de neus van de jongen, dat 
over zijn beddengoed stroomde, nog voor ze er iets tegen 
konden doen. Vaak deed Karl twaalf uur lang pogingen 
om aan een paar uur slaap te komen, al vond hij het heel 
aanlokkelijk om met de anderen plezier te maken, maar 
altijd had hij het idee dat alle anderen in hun leven een 
voorsprong hadden die hij met harder werken en wat 
minder plezier moest compenseren. Al wilde hij vooral 
vanwege zijn werk goed slapen, hij beklaagde zich niet te-
genover de chef-kokkin of tegenover Therese over de toe-
stand in de slaapzaal, want ten eerste hadden alle jongens 
er in het algemeen veel last van, zonder erg te klagen en 
ten tweede was de vervelende situatie in de slaapzaal een 
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noodzakelijk deel van de taak als liftjongen die hij uit han-
den van de chef-kokkin dankbaar had ontvangen.  
 Eén keer per week was hij bij de wisseling van de ploe-
gen vierentwintig uur vrij, die hij voor een deel gebruikte 
om bij de chef-kokkin een of twee keer op bezoek te gaan 
en om met Therese, van wie hij de weinige vrije tijd af-
wachtte, ergens in een hoekje, op een gang en soms in 
haar kamer even kort een praatje te maken. Soms ging hij 
mee wanneer ze boodschappen deed in de stad, wat alle-
maal razendsnel gebeuren moest. Dan renden ze bijna, 
Karl met haar tas in zijn hand, naar het dichtstbijzijnde 
station van de ondergrondse; de rit was in een mum van 
tijd voorbij, alsof de trein zonder enige weerstand meege-
trokken werd; na het uitstappen wachtten ze niet op de lift 
te, die hun te langzaam ging, maar renden de trappen op; 
de grote pleinen vanwaar de straten stervormig uiteenlie-
pen, verschenen en brachten drukte in het van alle kanten 
rechtlijnig stromende verkeer, maar Karl en Therese ren-
den dicht bij elkaar naar de verschillende kantoren, wasse-
rijen, pakhuizen en zaken voor bestellingen en klachten 
die telefonisch niet zo makkelijk af te handelen waren, 
maar ook niet zo heel veel om het lijf hadden. Therese 
merkte al gauw dat Karls hulp niet te versmaden was en 
dat veel dingen eerder heel wat sneller gingen. Wanneer 
hij erbij was, hoefde ze nooit zoals anders te wachten tot 
de drukke zakenmensen wilden luisteren. Hij stapte naar 
de toonbank en tikte er met zijn knokkels net zolang op tot 
dat hielp, hij riep over rijen mensen zijn altijd nog wat 
overdreven, uit honderden herkenbare Engels en ging 
zonder aarzelen op de mensen af, ook wanneer ze zich 
hoogmoedig ver in de verste zaal van de zaak hadden te-
ruggetrokken. Hij deed het niet uit overmoed en respec-
teerde elk verzet, maar verkeerde voor zijn gevoel in een 
veilige positie, die hem rechten gaf, want Hotel Occidental 
was een klant waarmee je niet viel te spotten en tenslotte 
was Therese ondanks haar ervaring in zaken hulpbehoe-
vend genoeg. ‘Je zou altijd mee moeten gaan,’ zei ze soms 
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met een gelukkige glimlach, wanneer ze terugkwamen 
van een bijzonder geslaagde tocht.  
 Tijdens zijn anderhalve maand in Ramses bleef Karl 
maar drie keer langer dan een paar uur in Thereses ka-
mertje. Het was natuurlijk kleiner dan welke kamer ook 
van de chef-kokkin en de paar dingen die er stonden wa-
ren eigenlijk alleen maar bij het raam gezet, maar Karl be-
greep na zijn ervaringen in de slaapzaal al de waarde van 
een betrekkelijk rustige kamer en al zei hij het niet met zo-
veel woorden, Therese merkte toch dat haar kamer hem 
beviel. Ze had geen geheimen voor hem en ze had na haar 
bezoek op die eerste avond ook geen geheimen voor hem 
kunnen hebben. Ze was een buitenechtelijk kind, haar va-
der was voorman in de bouw en had de moeder en het 
kind uit Pommeren laten komen, maar alsof hij daarmee 
zijn plicht had gedaan of andere mensen had verwacht 
dan de afgesloofde vrouw en het zwakke kind die hij bij 
de pier in ontvangst nam, was hij na hun komst al gauw 
zonder veel commentaar naar Canada geëmigreerd, en de 
achtergeblevenen hadden geen brief of ander bericht van 
hem gekregen, wat voor een deel ook niet verwonderlijk 
was, want die waren in de massale wijken van Oost-New 
York voorgoed zoekgeraakt.  
 Op een keer vertelde Therese – Karl stond naast haar 
voor het raam naar de weg te kijken – over de dood van 
haar moeder. Hoe haar moeder en zij op een winteravond 
– ze was toen waarschijnlijk een jaar of vijf – ieder haastig 
met hun bundeltje over straat liepen om een slaapplaats te 
zoeken. Hoe haar moeder haar eerst bij de hand nam; er 
was een sneeuwstorm en je kwam niet makkelijk vooruit, 
tot de hand verslapte en ze zonder om te kijken Therese 
losliet, die nu haar best moest doen om zich aan de rokken 
van haar moeder vast te houden. Vaak struikelde Therese 
en viel zelfs, maar haar moeder leek in een waan te verke-
ren en bleef niet staan. En die sneeuwstormen in de lange, 
rechte straten van New York! Karl had nog geen winter in 
New York meegemaakt. Loop je tegen de wind in, en die 
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draait rond, dan kun je geen moment je ogen open hou-
den, de hele tijd slaat de wind de sneeuw in je gezicht, je 
loopt, maar je komt niet vooruit, het is om wanhopig van 
te worden. Een kind is vergeleken met een volwassene na-
tuurlijk in het voordeel: het loopt onder de wind door en 
heeft nog een beetje plezier in alles. Daardoor begreep 
Therese haar moeder toen niet helemaal en ze was er vast 
van overtuigd dat als ze die avond verstandiger – maar ze 
was nog zo’n klein kind – tegenover haar moeder was ge-
weest, die niet zo jammerlijk had moeten sterven. Haar 
moeder was toen al twee dagen werkeloos, ze had geen 
rooie cent meer, de dag was zonder één hap in de open-
lucht doorgebracht in hun bundeltje sleepten ze alleen 
maar onbruikbare vodden mee, die ze misschien uit bijge-
loof niet weg durfden te gooien. Nu was haar moeder 
voor de volgende ochtend werk op een bouwplaats be-
loofd, maar ze probeerde Therese al de hele dag uit te leg-
gen dat ze bang was dat ze van de gunstige gelegenheid 
geen gebruik kon maken, want ze was doodmoe, had ’s 
morgens tot schrik van de voorbijgangers op straat veel 
bloed opgehoest en het enige waarnaar ze verlangde was 
ergens warm te kunnen zitten om uit te rusten. En juist die 
avond was er onmogelijk een plaatsje te krijgen. Als ze 
niet al door een huismeester weggestuurd werden bij een 
ingang waar ze nog een beetje hadden kunnen bijkomen, 
haastten ze zich door smalle, ijzige gangen, gingen hoge 
verdiepingen door, liepen smalle terrassen van binnen-
plaatsen door, klopten zomaar op deuren, durfden nie-
mand aan te spreken, smeekten dan iedereen die hen tege-
moetkwam en een of twee keer ging haar moeder buiten 
adem op de tree van een stille trap zitten, trok Therese, die 
bijna tegenstribbelde, tegen zich aan om haar met pijnlijk 
samengeperste lippen te kussen. Als je achteraf weet dat 
dat de laatste kussen waren, begrijp je niet, al was je nog 
zo’n kleine wurm, dat je zo blind kon zijn om dat niet te 
zien. Van sommige kamers die ze passeerden stonden de 
deuren open om de verstikkende lucht eruit te laten en uit 
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de rokerige walm die de kamer vulde alsof er brand was, 
stapte alleen de gestalte naar voren van iemand die in de 
deuropening bleef staan en door zijn zwijgende aanwezig-
heid of door een kort woord de onmogelijkheid van een 
onderdak in de betreffende kamer liet zien. Therese had 
nu achteraf het idee dat haar moeder alleen de eerste uren 
serieus op zoek was naar een plek, want ongeveer na mid-
dernacht sprak ze niemand meer aan, hoewel ze met korte 
tussenpozen door bleef lopen tot de ochtendschemering 
en hoewel je in die huizen, waar de poorten en de deuren 
nooit op slot gingen, altijd leven was en je overal mensen 
tegenkwam. Natuurlijk was het geen rennen waar ze veel 
mee opschoten, maar alleen een uiterste krachtsinspan-
ning en het was in werkelijkheid misschien alleen maar 
sluipen. Therese wist ook niet of ze van middernacht tot 
vijf uur in twintig huizen of in twee of in geen enkel huis 
geweest waren. De gangen van die huizen zijn zo ge-
bouwd dat de ruimte slim benut wordt, terwijl je je moei-
lijk kunt oriënteren en hoe vaak waren ze misschien al 
door dezelfde gangen gekomen? Therese herinnerde zich 
vaag dat ze de poort van een gebouw waar ze een eeuwig-
heid gezocht hadden, weer uit gingen, maar ze had ook 
het idee dat ze op straat meteen weer rechtsomkeert ge-
maakt hadden en dat gebouw weer binnengerend waren. 
Voor het kind was het natuurlijk onvoorstelbaar verdrietig 
om nu eens door haar moeder vastgehouden te worden en 
zich dan weer aan haar te moeten vasthouden, zonder één 
woordje van troost meegesleept te worden en voor haar 
beperkte begrip leek het toen allemaal of haar moeder bij 
haar weg wilde lopen. Daarom hield Therese, zelfs als 
haar moeder haar bij de hand had, voor de zekerheid met 
haar andere hand des te steviger haar rokken vast en huil-
de af en toe. Ze wilde hier niet achtergelaten worden, tus-
sen de mensen die voor haar de trappen opstampten, na 
haar nog onzichtbaar achter een bocht de trap op kwa-
men, in de gangen voor een deur ruzie met elkaar maak-
ten en elkaar de kamer in duwden. Dronkelappen zwier-
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ven met dof gezang door het gebouw en gelukkig kon 
haar moeder met Therese nog net langs zo’n groep ont-
snappen. Ze hadden vast en zeker laat in de nacht, toen er 
niet meer zo werd opgelet en niemand meer zo op zijn 
rechten stond, tenminste naar een van de algemene, com-
merciële asiels kunnen gaan, waar ze een paar keer langs-
kwamen, maar Therese begreep het niet en haar moeder 
wilde geen rust meer. ’s Morgens, aan het begin van een 
mooie winterdag, leunden ze allebei tegen de muur van 
een huis en hadden daar misschien een beetje geslapen of 
alleen met open ogen rondgestaard. Therese bleek haar 
bundeltje kwijt te zijn en omdat ze niet had opgelet begon 
haar moeder Therese voor straf te slaan, maar Therese 
hoorde en voelde de klappen niet. Daarna liepen ze verder 
door de drukker wordende straten; haar moeder liep vlak 
langs de muur, ze kwamen over een brug waar haar moe-
der met haar hand de rijp van de leuning veegde en ze 
kwamen uiteindelijk, Therese vond dat toen gewoon, 
maar begreep het nu niet, precies uit bij het gebouw waar 
haar moeder die morgen moest zijn. Ze zei Therese niet of 
die moest wachten of weggaan en Therese vatte dat op als 
een bevel om te wachten, want dat was wat ze het liefste 
deed. Daarom ging ze op een hoop bakstenen zitten kijken 
hoe haar moeder haar bundeltje openmaakte, er een bonte 
lap uit haalde en die om de hoofddoek knoopte die ze de 
hele nacht gedragen had. Therese was zo moe dat ze niet 
eens op het idee kwam om haar moeder te helpen. Zonder 
zich zoals gebruikelijk in de bouwkeet te melden en zon-
der iemand iets te vragen stapte haar moeder een ladder 
op, alsof ze zelf al wist wat ze te doen had. Therese vond 
dat vreemd, omdat de vrouwen gewoonlijk alleen bene-
den bezig waren met kalk blussen, bakstenen aangeven en 
ander eenvoudig werk. Daarom dacht ze dat haar moeder 
vandaag beterbetaald werk wilde doen en ze keek slaperig 
glimlachend naar haar op. Het bouwwerk was nog niet 
hoog en amper gevorderd tot de eerste verdieping, al sta-
ken de steigerpalen voor de rest nog zonder de verbinden-
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de planken de blauwe lucht in. Boven liep haar moeder 
handig om de metselaars heen, die de ene baksteen op de 
andere stapelden en haar onbegrijpelijk genoeg niet tot de 
orde riepen; ze hield zich voorzichtig met een tengere 
hand vast aan een houten schot dat als leuning diende en 
Therese keek in haar versuftheid met verbazing naar die 
handigheid en dacht nog een vriendelijke blik van haar 
moeder gekregen te hebben. Maar nu kwam haar moeder 
op haar weg bij een hoopje bakstenen, waar de leuning en 
waarschijnlijk ook de weg ophield, maar ze hield zich niet 
vast, ging op het hoopje stenen af, haar handigheid leek 
haar in de steek gelaten te hebben, ze duwde de hoop ste-
nen om en viel eroverheen de diepte in. Veel stenen rol-
den achter haar aan en een hele tijd later raakte er ten slot-
te ergens een zware plank los die op haar neerkletterde. 
Thereses laatste herinnering aan haar moeder was dat ze 
daar wijdbeens lag in haar geruite rok uit Pommeren, hoe 
de ruwe plank die op haar lag haar bijna bedekte, hoe de 
mensen nu van alle kanten kwamen aanrennen en hoe een 
man boven op het gebouw kwaad iets naar beneden riep.  
 Het was laat geworden, toen Therese klaar was met 
haar verhaal. Ze had uitvoerig verteld, wat anders niet 
haar gewoonte was en juist bij minder belangrijke gedeel-
ten, zoals bij de beschrijving van de steigerpalen, die elk 
afzonderlijk omhoog staken, had ze met tranen in haar 
ogen even moet inhouden. Ze wist nu, na zeven jaar, nog 
heel precies wat er toen gebeurd was en omdat de aanblik 
van haar moeder boven op de halfafgebouwde verdieping 
de laatste herinnering aan haar moeders leven was en ze 
het haar vriend niet duidelijk genoeg kon vertellen, wilde 
ze er na afloop van haar verhaal nog een keer op terugko-
men, maar haperde, sloeg haar handen voor haar gezicht 
en zei geen woord meer.  
 Er waren echter ook vrolijkere momenten in Thereses 
kamer. Meteen bij zijn eerste bezoek had Karl daar een 
leerboek handelscorrespondentie zien liggen en op zijn 
verzoek te leen gekregen. Ze spraken meteen af dat Karl 
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de opgaven uit het boek zou maken en dat Therese, die 
het boek, voor zover dat voor haar beperkte werkzaamhe-
den nodig was, al bestudeerd had, ze dan na zou kijken. 
Nu lag Karl nachtenlang met watjes in zijn oren beneden 
op zijn bed in de slaapzaal, ter afwisseling in alle moge-
lijke houdingen, in het boek te lezen en krabbelde de op-
drachten in een schriftje met een vulpen, die hij van de 
chef-kokkin gekregen had als beloning, omdat hij voor 
haar een grote, heel praktische inventarislijst had opge-
steld en netjes uitgeschreven. Het lukte hem de meeste 
storingen van de andere jongens een draai te geven door 
zich telkens kleine adviezen in het Engels te laten geven, 
tot ze moe werden en hem met rust lieten. Vaak was hij 
verbaasd dat de anderen volkomen tevreden waren met 
hun huidige situatie, helemaal niet voelden dat die voorlo-
pig was – liftjongens mochten niet ouder zijn dan twintig 
jaar – niet inzagen dat ze nodig een beslissing moesten ne-
men over hun toekomstige beroep en ondanks Karls goe-
de voorbeeld niets anders lazen dan hooguit detectivever-
halen, waarvan stukgelezen exemplaren van bed tot bed 
werden doorgegeven.  
 Wanneer ze bij elkaar waren, verbeterde Therese nu 
heel uitvoerig; ze waren het niet altijd eens en Karl haalde 
als getuige zijn grote New Yorkse professor aan, maar die 
betekende voor Therese net zo weinig als de grammaticale 
opvattingen van de liftjongens. Ze pakte hem de vulpen af 
en streepte de passage die volgens haar fout was door, 
maar Karl streepte in zulke twijfelgevallen heel nauwkeu-
rig de strepen van Therese door, al kreeg meestal geen 
grotere autoriteit dan Therese de zaak onder ogen. Soms 
kwam de chef-kokkin en die besliste dan altijd in Thereses 
voordeel, wat nog niets bewees, want Therese was haar 
secretaresse. Maar tegelijkertijd zorgde ze voor verzoe-
ning, want er werd thee gezet, gebak gehaald en Karl 
moest over Europa vertellen, wel met veel onderbrekin-
gen van de kant van de chef-kokkin, die telkens weer vra-
gen stelde en verbaasd was, waardoor Karl besefte hoe-
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veel daar in tamelijk korte tijd fundamenteel veranderd 
was en hoeveel er waarschijnlijk al sinds zijn afwezigheid 
veranderd was en voortdurend veranderde.  
 Karl was misschien een maand in Ramses, toen Renell 
hem op een avond in het voorbijgaan zei dat hij voor het 
hotel was aangesproken door een man die Delamarche 
heette en van alles over Karl wilde weten. Renell had geen 
reden om iets te verzwijgen en had naar waarheid verteld 
dat Karl liftjongen was, maar door protectie van de chef-
kokkin nog uitzicht had op heel andere banen. Karl 
merkte hoe voorzichtig Renell behandeld was door De-
lamarche, die hem die avond zelfs voor een gemeenschap-
pelijk diner had uitgenodigd. ‘Ik heb met Delamarche niks 
meer te maken,’ zei Karl. ‘Jij moet ook voor hem oppas-
sen!’ ‘Ik?’ zei Renell, die zich uitrekte en wegrende. Hij 
was de elegantste jongen in het hotel en onder de andere 
jongens ging het gerucht, zonder dat ze wisten waar het 
vandaan kwam, dat hij door een voorname dame, die al 
langere tijd in het hotel logeerde, in de lift op zijn minst 
lang en hevig gekust was. Voor degenen die het gerucht 
kenden, was het beslist heel aantrekkelijk om die zelfbe-
wuste dame, van wie het uiterlijk absoluut geen aanlei-
ding tot dat gedrag leek te geven, met haar lichte, rustige 
passen, dunne sluiers en wespentaille voorbij te zien lo-
pen. Ze logeerde op de eerste verdieping en Renells lift 
was niet die van haar, maar als de andere liften op een be-
paald moment bezet waren, was natuurlijk niet te voorko-
men dat zulke gasten een andere lift in stapten. Zo kwam 
het dat die dame af en toe met de liften van Karl en Re-
nell meeging en inderdaad altijd alleen wanneer Renell 
dienst had. Het kon toeval zijn, maar daar geloofde nie-
mand in en wanneer de lift met de twee vertrok, ontstond 
er in de hele rij liftjongens een moeizaam onderdrukte on-
rust, die zelfs al tot ingrijpen van de eerste kelner had ge-
leid. Of het nu door de dame kwam of door het gerucht, in 
elk geval was Renell veranderd: hij was nog veel zelfbe-
wuster geworden, liet het poetsen helemaal over aan Karl, 
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die al op de eerste gelegenheid wachtte om daar een har-
tig woordje over te praten, en liet zich in de slaapzaal he-
lemaal niet meer zien. Niemand anders was zo totaal uit 
de gemeenschap van de liftjongens gestapt, want in het al-
gemeen waren ze in dienstkwesties strikt solidair en ze 
hadden een organisatie die door de hoteldirectie werd er-
kend.  
 Dat liet Karl allemaal door zijn hoofd gaan; hij dacht 
ook aan Delamarche en verder deed hij zijn werk als altijd. 
Tegen middernacht was er wat afwisseling, want Therese, 
die hem vaak verraste met kleine cadeautjes, bracht een 
grote appel en een reep chocola mee. Ze bleven even pra-
ten, nauwelijks gestoord door de onderbrekingen die de 
lift met zich meebracht. Het gesprek kwam ook op Dela-
marche en Karl merkte dat hij zich eigenlijk door Therese 
had laten beïnvloeden door hem sinds een tijdje als een 
gevaarlijk mens te beschouwen, want zo dacht Therese er-
over na Karls verhalen. Maar Karl zag hem eigenlijk als 
een schooier die door het ongeluk bedorven was en met 
wie je toch wel op kon schieten. Maar Therese ging daar 
heftig tegen in en eiste met zoveel woorden dat Karl be-
loofde geen woord meer met Delamarche te praten. In 
plaats van dat te beloven drong Karl er herhaaldelijk op 
aan dat ze ging slapen, omdat het al ver na middernacht 
was, en toen ze weigerde, dreigde hij zijn post te verlaten 
en haar naar haar kamer te brengen. Toen ze eindelijk be-
reid was weg te gaan, zei hij: ‘Waarom maak je je zo onno-
dig zorgen, Therese? Als je daardoor beter slaapt, beloof ik 
dat ik alleen met Delamarche praat als het niet anders 
kan.’ Daarna had hij veel werk, want de jongen van de lift 
naast hem had iets anders te doen en Karl moest beide lif-
ten bedienen. Er waren gasten die het een rommel vonden 
en een heer die een dame begeleidde, raakte Karl zelfs 
even met zijn wandelstok, om te zorgen dat hij haast 
maakte, een vermaning die volkomen overbodig was. 
Gingen de gasten maar meteen naar Karls lift, als ze zagen 
dat er bij de ene lift geen jongen stond, maar dat deden ze 
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niet en in plaats daarvan gingen ze naar de lift ernaast en 
bleven daar met hun hand op de deurknop staan of stap-
ten zelfs de lift in, wat de liftjongens volgens de strikte 
dienstreglementen tot elke prijs moesten voorkomen. 
Daardoor was het voor Karl een heel vermoeiend heen- en 
weergeren, zonder dat hij daarbij het gevoel had precies 
zijn plicht te doen. Tegen drie uur ’s nachts wilde boven-
dien een kruier, een oude man met wie hij een beetje be-
vriend was, hem iets laten doen, maar dat kon nu niet, 
want er stonden net gasten voor zijn beide liften en er was 
tegenwoordigheid van geest voor nodig om direct met 
grote passen één bepaalde groep te kiezen. Daarom was 
hij blij toen de andere jongen weer kwam en riep een paar 
verwijtende woorden over zijn lange afwezigheid, al kon 
de jongen er waarschijnlijk niets aan doen. Na vier uur ’s 
nachts kwam er een beetje rust, maar die had Karl ook 
hard nodig. Hij leunde zwaar tegen de deurstijl naast zijn 
lift, at langzaam van de appel, die al na de eerste hap sterk 
geurde, en keek naar beneden in een lichtschacht, die om-
geven werd door grote ramen van de voorraadkamer, 
waarachter massa’s bananen hingen, die in het donker 
nog net te zien waren.  
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VI 
De kwestie-Robinson 

 
Toen klopte er iemand op zijn schouder. Karl, die natuur-
lijk dacht dat het een gast was, stak de appel gauw in zijn 
zak en meteen toen hij de man zag, haastte hij zich naar de 
lift. ‘Goedenavond, meneer Roßmann,’ zei de man nu ech-
ter, ‘ik ben het, Robinson.’ ‘Maar dan ben je veranderd,’ 
zei Karl en hij schudde zijn hoofd. ‘Ja, het gaat goed met 
me,’ zei Robinson, terwijl hij omlaag keek naar zijn kle-
ding, die misschien wel uit mooie kledingstukken be-
stond, maar zo’n allegaartje was, dat het geheel er beslist 
armzalig uitzag. Het opvallendste was een wit vest met 
vier kleine, witte en zwart omrande zakjes, dat Robinson 
blijkbaar voor het eerst droeg en waarop hij de aandacht 
probeerde te vestigen door zijn borst op te zetten. ‘Je hebt 
dure kleren,’ zei Karl en hij dacht even aan zijn mooie, 
eenvoudige pak, waarin hij zelfs naast Renell stand had 
kunnen houden en dat zijn twee slechte vrienden verkocht 
hadden. ‘Ja,’ zei Robinson, ‘ik koop bijna elke dag wat. 
Hoe vind je het vest?’ ‘Heel mooi,’ zei Karl. ‘Maar het zijn 
geen echte zakjes, het lijkt alleen maar zo,’ zei Robinson en 
hij pakte Karl bij zijn hand, opdat die zich er zelf van kon 
overtuigen. Maar Karl stapte achteruit, want uit Robin-
sons mond kwam een onverdraaglijke dranklucht. ‘Je 
drinkt weer veel,’ zei Karl en hij stond al weer bij de ba-
lustrade. ‘Nee,’ zei Robinson, ‘niet veel,’ en hij voegde er 
in tegenstelling tot zijn eerdere tevredenheid aan toe: ‘Wat 
heeft een mens verder in zijn leven?’ De lift onderbrak het 
gesprek en nauwelijks was Karl weer beneden of er kwam 
een telefoontje dat Karl de hoteldokter moest halen, omdat 
er op de zevende verdieping een dame flauwgevallen 
was. Terwijl hij onderweg was, hoopte Karl stilletjes dat 
Robinson ondertussen verdwenen zou zijn, want hij wilde 
niet met hem gezien worden en denkend aan Thereses 
waarschuwing ook van Delamarche niets horen. Maar Ro-
binson stond nog steeds te wachten in de stijve houding 
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van een dronkeman en er kwam net iemand van de hotel-
staf voorbij in een zwart rokkostuum en met een hoge 
hoed, gelukkig blijkbaar zonder Robinson bijzondere aan-
dacht te schenken. ‘Roßmann, wil je niet een keer bij ons 
komen? We hebben het nu mooi voor elkaar,’ zei Robin-
son, terwijl hij Karl uitnodigend aankeek. ‘Nodig jij me uit 
of doet Delamarche dat?’ vroeg Karl. ‘Delamarche en ik. 
Daarover zijn we het eens,’ zei Robinson. ‘Dan zeg ik te-
gen jou en geef dat maar door aan Delamarche: ons af-
scheid was definitief, als dat soms niet duidelijk was. Jul-
lie tweeën hebben me meer narigheid bezorgd dan wie 
dan ook. Zijn jullie misschien van plan me verder niet met 
rust te laten?’ ‘We zijn toch je kameraden?’ zei Robinson 
en er sprongen weerzinwekkende dronkemanstranen in 
zijn ogen. ‘Ik moet van Delamarche zeggen dat hij zijn ex-
cuses aanbiedt voor alles wat er gebeurd is. We wonen nu 
samen met Brunelda, een fantastische zangeres.’ En met-
een was hij op hoge toon een lied gaan zingen, als Karl 
hem niet op tijd had toegesist: ‘Houd je bek! Weet je niet 
waar je bent?’ ‘Roßmann,’ zei Robinson, die alleen inbond 
wat betreft het zingen, ‘je kunt zeggen wat je wilt, maar ik 
ben toch je kameraad? En nou heb je hier zo’n mooie baan, 
heb je niet wat geld voor me?’ ‘Je verdrinkt het alleen 
maar,’ zei Karl, ‘ik zie in je zak zelfs een fles drank, waar-
uit je, terwijl ik weg was, vast gedronken hebt, want in het 
begin was je nog een beetje bij je positieven.’ ‘Dat is alleen 
maar om op krachten te komen, wanneer ik onderweg 
ben,’ zei Robinson ter verontschuldiging. ‘Ik wil je niet 
meer op het goede pad brengen,’ zei Karl. ‘Maar het geld?’ 
zei Robinson met opengesperde ogen. ‘Je hebt van Dela-
marche waarschijnlijk opdracht gekregen om geld mee te 
brengen. Goed, ik geef je geld, maar op voorwaarde dat je 
hier direct verdwijnt en nooit meer terugkomt. Als je me 
iets te vertellen hebt, schrijf je maar. Karl Roßmann, lift-
jongen, Hotel Occidental is genoeg als adres. Maar ik her-
haal: hier mag je me niet meer opzoeken. Hier ben ik in 
dienst en ik heb geen tijd voor bezoek. Wil je het geld op 
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die voorwaarde?’ vroeg Karl, terwijl hij in zijn vestzak 
tastte, want hij was vastbesloten de fooien van vannacht 
op te offeren. Robinson knikte alleen maar en hijgde. Karl 
begreep dat verkeerd en vroeg nogmaals: ‘Ja of nee?’  
 Robinson wenkte hem bij zich en fluisterde met kronke-
lende bewegingen, die duidelijk genoeg waren: ‘Roß-
mann, ik ben kotsmisselijk.’ ‘Verdomme!’ liet Karl zich 
ontglippen en hij sleepte hem met beide handen naar de 
balustrade.  
 En het stroomde al uit Robinsons mond de diepte in. 
Hulpeloos kwam hij in de pauzes die zijn misselijkheid 
hem gunde blindelings heel dicht naar Karl toe. ‘Je bent 
echt een goeie jongen,’ zei hij dan, of ‘het is al over,’ wat 
nog lang niet het geval was, of ‘de smeerlappen, wat een 
rotzooi hebben ze me daar te drinken gegeven!’ Karl hield 
het niet meer uit van de onrust en de walging en begon 
heen en weer te lopen. Hier in de hoek naast de lift stond 
Robinson een beetje uit het zicht, maar wat als iemand 
hem toch zag? Een van die nerveuze, rijke gasten, die erop 
zaten te wachten om bij de toesnellende hotelmedewerker 
een klacht in te dienen, waarvoor die dan woedend wraak 
nam op het hele hotel, of als er een van die voortdurend 
wisselende hoteldetectives voorbijkwam die niemand be-
halve de directie kende en die iedereen kon zijn met een 
onderzoekende blik, al was hij misschien alleen maar bij-
ziend. En beneden hoefde er bij het de hele nacht geopen-
de restaurant maar iemand naar de voorraadkamers te 
gaan, verbaasd de viezigheid in de lichtschacht te zien en 
Karl telefonisch te vragen wat er boven in ’s hemelsnaam 
aan de hand was. Kon Karl Robinson dan aangeven? En 
als hij dat deed, zou Robinson zich in zijn domheid en 
wanhoop dan niet juist alleen op Karl beroepen in plaats 
van zich te verontschuldigen? En moest Karl dan niet op 
staande voet ontslagen worden, om het ongehoorde feit 
dat een liftjongen, de laagste en overbodigste medewerker 
op de enorme maatschappelijke ladder van dit hotel, door 
zijn vriend het hotel had laten bevuilen, waardoor de gas-
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ten geschrokken of zelfs weggebleven waren? Kon een lift-
jongen tolereren die zulke vrienden had, waarvan hij bo-
vendien tijdens werkuren bezoek kreeg? Zou zo’n liftjon-
gen zelf geen een zuiplap of nog erger zijn? Want wat lag 
er meer voor de hand dan dat hij zijn vrienden uit de 
voorraden van het hotel net zo lang overvoerde tot ze op 
een willekeurige plaats dingen deden als Robinson nu? En 
waarom zou zo’n jongen zich beperken tot de diefstal van 
levensmiddelen, omdat er werkelijk ontelbare mogelijkhe-
den waren om te stelen, gezien de bekende nonchalance 
van de gasten, de overal openstaande kasten, de op de ta-
fels liggende kostbaarheden, de opengebroken cassettes 
en de achteloos neergegooide sleutels?  
 Net zag Karl in de verte gasten naar boven komen uit 
een zaal in het souterrain waar juist een variétévoorstel-
ling afgelopen was. Karl ging bij zijn lift staan en durfde 
zich geen moment naar Robinson om te draaien, uit angst 
voor wat hij te zien kon krijgen. Hij vond het niet erg ge-
ruststellend dat hij vandaar geen geluid en zelfs geen 
zucht hoorde. Hij bediende zijn gasten wel en ging met 
hen op en neer, maar kon zijn verstrooidheid toch niet he-
lemaal verbergen en elke keer dat hij naar beneden ging, 
was hij erop voorbereid een pijnlijke verrassing te vinden.  
 Eindelijk had hij weer tijd om naar Robinson te kijken, 
die kleintjes in zijn hoekje zat en zijn gezicht tegen zijn 
knieën drukte. Zijn ronde, stijve hoed had hij ver naar ach-
teren geschoven. ‘Nu moet je toch gaan,’ zei Karl zacht en 
beslist, ‘hier is het geld. Als je opschiet, kan ik je nog de 
kortste weg wijzen.’ ‘Ik kan niet weg,’ zei Robinson, ter-
wijl hij met een piepklein zakdoekje zijn voorhoofd af-
veegde, ‘ik ga hier dood. Je weet niet hoe rot ik me voel. 
Delamarche neemt me overal mee naar chique cafés, maar 
ik kan niet tegen die flauwe troep, dat zeg ik Delamarche 
elke dag.’ ‘Hier kun je nou eenmaal niet blijven,’ zei Karl, 
‘je snapt toch wel waar je bent? Als je ze hier vinden, krijg 
jij straf en ik ben mijn baan kwijt. Wil je dat?’ ‘Ik kan niet 
weg,’ zei Robinson, ‘ik spring nog liever daar naar bene-
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den,’ en hij wees tussen de spijlen van de balustrade naar 
de lichtschacht. ‘Als ik hier zo zit, houd ik het nog uit, 
maar opstaan kan ik niet, dat heb ik al geprobeerd toen je 
weg was.’ ‘Dan haal ik een wagen en je gaat naar het zie-
kenhuis,’ zei Karl en hij schudde een beetje aan de benen 
van Robinson, die elk moment dreigde weg te zakken in 
totale apathie. Maar nauwelijks had Robinson het woord 
“ziekenhuis” gehoord, dat schrikbeelden bij hem leek te 
wekken, of hij barstte in huilen uit en stak zijn handen 
smekend naar Karl uit.  
 ‘Stil!’ zei Karl, terwijl hij met een klap Robinsons han-
den neersloeg; hij rende naar de liftjongen die hij vannacht 
vervangen had, vroeg of die hem even hetzelfde plezier 
kon doen, rende terug naar Robinson, trok de nog steeds 
huilende man uit alle macht overeind en fluisterde: ‘Ro-
binson, als je wilt dat ik je help, dan moet je je best doen 
om een heel klein stukje rechtop te lopen. Ik breng je na-
melijk naar mijn bed, waar je net zolang kunt blijven tot je 
je beter voelt. Je zult verbaasd zijn hoe snel dat gaat. Maar 
gedraag je nu even normaal, want op de gangen zijn over-
al mensen en ook mijn bed staat in een algemene slaap-
zaal. Als je ook maar even de aandacht trekt, kan ik niks 
meer voor je doen. En houd je ogen open, want ik kan niet 
met een doodzieke rondlopen.’ ‘Ik doe alles wat je zegt,’ 
zei Robinson, ‘maar jij alleen bent niet genoeg steun. Kun 
je Renell ook niet halen?’ ‘Renell is er niet,’ zei Karl. ‘O ja,’ 
zei Robinson, ‘Renell is bij Delamarche. Die twee hebben 
me naar jou gestuurd. Ik haal alles al door elkaar.’ Karl 
maakte van deze monoloog van Robinson gebruik om 
hem vooruit te duwen en kwam met hem gelukkig ook bij 
een hoek vanwaar een gang met wat minder licht naar de 
slaapzaal van de liftjongens leidde. Er rende juist een lift-
jongen in volle vaart op hen af en langs hen heen. Verder 
hadden ze tot nu toe alleen maar ongevaarlijke ontmoetin-
gen gehad; tussen vier en vijf was namelijk de stilste tijd 
en Karl besefte wel dat als het wegwerken van Robinson 
nu niet lukte, hij er in de ochtendschemering en in de 
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beginnende drukte van de dag niet meer over hoef-de te 
piekeren.  
 In de slaapzaal was aan het andere eind van de zaal 
juist een grote vechtpartij of iets dergelijks aan de gang: hij 
hoorde ritmisch handgeklap, opgewonden voetgetrappel 
en sportieve aanmoedigingen. In de helft bij de deur zag 
hij in de bedden maar weinig onverstoorbare slapers; de 
meesten lagen op hun rug in de lucht te staren, terwijl hier 
en daar iemand gekleed of net ongekleed uit bed sprong 
om te kijken wat er aan het andere eind van de zaal ge-
beurde. Zo kon Karl Robinson, die intussen een beetje ge-
wend was aan het lopen, tamelijk onopvallend naar Ren-
nells bed brengen, doordat het heel dicht bij de deur stond 
en gelukkig niet bezet was, terwijl hij uit de verte zag dat 
er in zijn eigen bed een jongen die hij helemaal niet kende 
rustig lag te slapen. Nauwelijks voelde Robinson het bed 
onder zich of hij viel in slaap – terwijl één been nog bui-
tenboord bungelde. Karl trok de deken ver over zijn ge-
zicht en dacht zich voor de komende tijd tenminste geen 
zorgen te hoeven maken, omdat Robinson vast niet voor 
zessen wakker zou worden, en voor die tijd zou hijzelf 
weer hier zijn en dan misschien met Renell een manier be-
denken om Robinson weg te krijgen. Een inspectie van de 
slaapzaal door mensen van de leiding was er alleen in bij-
zondere gevallen: de liftjongens hadden jaren geleden al 
gezorgd dan de vroeger gebruikelijke algemene inspectie 
afgeschaft werd en van die kant was er dus ook niets te 
vrezen.  
 Toen Karl weer bij zijn lift gekomen was, zag hij zowel 
zijn lift als die van zijn buurman juist naar boven gaan. 
Onrustig wachtte hij af wat er zou gebeuren. Zijn lift 
kwam het eerste naar beneden en de jongen die daarnet 
door de gang gerend was, kwam eruit. ‘Waar was je nou, 
Roßmann?’ vroeg hij. ‘Waarom ben je weggegaan? Waar-
om heb je het niet gemeld?’ ‘Maar ik zei toch dat hij me 
even moest vervangen?’ antwoordde Karl en hij wees naar 
de jongen van de andere lift, die er net aankwam. ‘Ik heb 
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hem tijdens de grootste drukte toch ook twee uur vervan-
gen?’ ‘Alles goed en wel,’ zei de aangesprokene, ‘maar dat 
is toch geen reden? Weet je dan niet dat je ook de kortste 
afwezigheid moet melden bij het kantoortje van de eerste 
kelner? Daarvoor heb je je telefoon. Ik had je graag ver-
vangen, maar je weet best dat dat niet zo makkelijk is. Er 
kwamen voor allebei de liften net nieuwe gasten van de 
sneltrein van 4.30. Ik kon natuurlijk niet eerst naar jouw 
lift rennen en mijn gasten laten wachten, dus ben ik eerst 
met mijn lift naar boven gegaan.’ ‘Nou?’ vroeg Karl ge-
spannen, toen beide jongens zwegen. ‘Nou,’ zei de jongen 
van de andere lift, ‘toevallig komt net de eerste kelner 
voorbij, hij ziet dat de mensen voor jouw lift niet bediend 
worden, hij wordt kwaad, vraagt mij, terwijl ik net aan 
kom rennen, waar jij uithangt, ik heb geen idee, want jij 
had niet gezegd waar je heen ging en dus telefoneert hij 
meteen naar de slaapzaal dat er direct een andere jongen 
moet komen.’ ‘Ik kwam je nog tegen in de gang,’ zei Karls 
vervanger. Karl knikte. ‘Natuurlijk,’ verzekerde de andere 
jongen, ‘zei ik meteen dat jij mij als vervanger had ge-
vraagd, maar je denkt toch niet dat hij naar zulke excuses 
luistert? Je kent hem waarschijnlijk nog niet. En wij moes-
ten zeggen dat je meteen op kantoor moet komen. Dus 
blijf maar niet staan en ga gauw. Misschien vergeeft hij je 
nog, je was echt maar twee minuten weg. Zeg maar rustig 
dat je mij als vervanger hebt gevraagd. Zeg liever niet dat 
je mij vervangen hebt, raad ik je aan, mij kan niks gebeu-
ren, ik had toestemming, maar het is niet goed om over 
zoiets te beginnen, als het hier niks mee te maken heeft.’ 
‘Het was de eerste keer dat ik even weg was,’ zei Karl. 
‘Dat is altijd zo, alleen geloven ze het niet,’ zei de jongen 
en hij rende naar zijn lift, omdat er mensen aankwamen. 
Karls vervanger, een jongen van een jaar of veertien, die 
blijkbaar medelijden met Karl had, zei: ‘Het is al vaak ge-
beurd dat ze zoiets vergeven hebben. Meestal krijg je an-
der werk. Voor zover ik weet is er om die reden maar één 
ontslagen. Je moet alleen een goede smoes verzinnen. Zeg 
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in elk geval niet dat je opeens misselijk werd, want dan 
lacht hij je uit. Je kunt beter zeggen dat een gast je de een 
of andere haastige boodschap gaf voor een andere gast en 
dat je niet meer weet wie de eerste gast was en dat je de 
tweede niet kon vinden.’ ‘Nou,’ zei Karl, ‘het zal wel mee-
vallen.’ Na alles wat hij gehoord had, dacht hij niet meer 
dat het goed zou aflopen. En zelfs als dit verzuim hem 
vergeven werd, lag Robinson nog in de slaapzaal als zijn 
levende schuld en het was gezien het zure karakter van de 
eerste kelner maar al te waarschijnlijk dat die geen genoe-
gen zou nemen met een oppervlakkig onderzoek en Ro-
binson uiteindelijk toch nog zou vinden. Het was welis-
waar niet uitdrukkelijk verboden om vreemde mensen 
mee te nemen naar de slaapzaal, maar dat was alleen maar 
omdat onvoorstelbare dingen nu eenmaal niet verboden 
werden.  
 Toen Karl het kantoortje van de eerste kelner binnen-
stap-te, zat die juist aan de ochtendkoffie; hij nam nu eens 
een slok en keek dan weer in een lijst die de eveneens aan-
wezige hoofdportier van het hotel hem blijkbaar ter goed-
keuring gegeven had. Dat was een grote man, die door 
zijn weelderige, rijkversierde uniform – zelfs op zijn 
schouders en onder zijn armen slingerden gouden kettin-
gen en linten – nog bredere schouders kreeg dan hij van 
zichzelf al had. Een glanzende, zwarte snor met lange op-
gedraaide punten, zoals Hongaren dragen, bewoog ook bij 
de snelste hoofdbeweging niet. Verder kon de man door 
de last van zijn kleren maar moeilijk bewegen en hij stond 
alleen maar met gespreide benen om zijn gewicht goed te 
verdelen.  
 Karl was spontaan en haastig naar binnen gegaan, zoals 
hij het zich hier in het hotel had aangewend, want traag-
heid en voorzichtigheid, die bij privépersonen beleefd 
was, werd bij liftjongens als luiheid beschouwd. Boven-
dien moest hij niet meteen bij binnenkomst een schuldbe-
wuste indruk maken. De eerste kelner had wel een vluch-
tige blik op de opengaande deur geworpen, maar was 
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daarna meteen teruggekeerd naar zijn koffie en zijn lec-
tuur, zonder zich verder om Karl te bekommeren. Maar de 
portier vond Karls aanwezigheid misschien storend of 
had misschien een geheim bericht of verzoek; in elk geval 
keek hij telkens boos en met stijf gebogen hoofd naar Karl, 
om zich daarna, als hij blijkbaar, zoals de bedoeling was, 
Karls blikken had opgevangen, weer naar de eerste kelner 
te keren. Maar Karl dacht dat het geen goede indruk zou 
maken als hij, nu hij eenmaal hier was, het kantoortje weer 
zou verlaten zonder een bevel van de eerste kelner. Maar 
die zat de lijst weer te bestuderen en at tussendoor een 
stuk taart, waarvan hij af en toe, zonder met lezen op te 
houden, de suiker af schudde. Eén keer viel er een blad 
van de lijst op de grond; de portier deed niet eens een po-
ging om het op te rapen; hij wist dat hij dat niet voor el-
kaar kreeg en het was ook niet nodig, want Karl was al ter 
plekke en gaf het blad aan de eerste kelner, die het met 
een handbeweging aannam, alsof het uit zichzelf van de 
grond was opgevlogen. Heel de kleine attentie had hem 
niet geholpen, want de portier bleef hem maar kwaad aan-
kijken.  
 Desondanks was Karl rustiger dan eerst. Alleen al het 
feit dat zijn geval de eerste kelner zo onbelangrijk leek, 
kon al een goed teken zijn. Dat was ook begrijpelijk. Na-
tuurlijk betekende een liftjongen helemaal niets en hij kon 
zich dan ook niets veroorloven, maar juist omdat hij niets 
betekende, kon hij ook niets bijzonders uithalen. Tenslotte 
was de eerste kelner in zijn jonge jaren zelf liftjongen ge-
weest – wat nog de trots van die generatie liftjongens was 
– en hij was het geweest die de liftjongens voor het eerst 
georganiseerd had en hij had zijn post vast ook wel eens 
zonder toestemming verlaten, al kon niemand hem dwin-
gen zich dat te herinneren en al moest je ook bedenken dat 
hij het juist als gewezen liftjongen als zijn plicht be-
schouwde om in die stand met soms onverbiddelijke 
strengheid de orde te bewaren. Maar nu vestigde Karl bo-
vendien zijn hoop op het verstrijken van de tijd. Volgens 
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de kantoorklok was het al kwart over vijf geweest en Ren-
nell kon elk moment terugkomen, misschien was hij er al, 
want het moest hem toch opgevallen zijn dat Robinson 
niet teruggekomen was; overigens konden Delamarche en 
Renell niet ver van Hotel Occidental geweest zijn, bedacht 
Karl nu, want anders had Robinson in zijn ellendige toe-
stand de weg hierheen niet gevonden. Als Renell Robin-
son nu aantrof in zijn bed, wat wel moest gebeuren, dan 
was alles goed. Want praktisch als Renell was, vooral 
wanneer dat in zijn belang was, zou hij Robinson meteen 
wel het hotel uit werken, wat des te makkelijker was, om-
dat Robinson intussen een beetje op krachten was geko-
men en Delamarche hem bovendien waarschijnlijk voor 
het hotel stond op te wachten. Maar als Robinson eenmaal 
verwijderd was, kon Karl de eerste kelner veel rustiger te-
gemoet treden en er deze keer misschien nog met een wel-
iswaar ernstige berisping van afkomen. Dan zou hij met 
Therese overleggen of hij de chef-kokkin de waarheid 
moest vertellen – wat hem betreft was daar niets op tegen 
– en als dat kon, was de kwestie zonder bijzondere schade 
de wereld uit.  
 Net was Karl door zulke overwegingen een beetje ge-
kalmeerd en stond op het punt de vannacht gekregen 
fooien onopvallend na te tellen, want voor zijn gevoel wa-
ren ze bijzonder royaal geweest, toen de eerste kelner de 
lijst met de woorden ‘Eén moment nog, Feodor’ op tafel 
legde, veerkrachtig opsprong en zo hard tegen Karl begon 
te schreeuwen, dat die eerst alleen maar geschrokken naar 
het grote, zwarte mondgat kon staren.  
 ‘Je hebt je post zonder toestemming verlaten! Weet je 
wat dat betekent? Dat betekent ontslag! Ik wil geen excu-
ses horen, je leugenachtige smoesjes houd je maar voor je, 
ik heb genoeg aan het feit dat je er niet was! Als ik dat één 
keer tolereer en vergeef, dan lopen volgende keer alle 
veertig liftjongens tijdens de dienst weg en dan kan ik 
mijn vijfduizend gasten zelf de trap opdragen!’  
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 Karl zweeg. De portier was dichterbij gekomen en trok 
Karls jasje, dat een paar plooien vertoonde, een beetje 
strakker, zonder twijfel om de eerste kelner op die kleine 
slordigheid in Karls uniform attent te maken.  
 ‘Werd je misschien opeens misselijk?’ vroeg de eerste 
kelner listig. Karl keek hem onderzoekend aan en ant-
woordde: ‘Nee.’ ‘Dus je was niet eens misselijk?’ 
schreeuwde de eerste kelner des te harder. Dan moet je 
wel een heel goeie smoes hebben! Zeg op! Wat voor ex-
cuus heb je?’ ‘Ik wist niet dat ik telefonisch toestemming 
moest vragen,’ zei Karl. ‘Nou wordt hij mooi!’ zei de eer-
ste kelner, hij greep Karl in zijn kraag en tilde hem bijna 
naar een liftreglement, dat op de muur geprikt was. Ook 
de portier liep achter hen naar de muur. ‘Lees maar!’ zei 
de eerste kelner, terwijl hij naar een artikel wees. Karl 
dacht dat hij het voor zichzelf moest lezen. ‘Hardop!’ com-
mandeerde de eerste kelner. In plaats van hardop te lezen, 
zei Karl, in de hoop dat hij de eerste kelner zo gerust kon 
stellen: ‘Ik ken het artikel, ik heb het reglement ook gekre-
gen en goed gelezen. Maar juist zo’n regel die je nooit no-
dig hebt, vergeet je. Ik ben al twee maanden in dienst en 
heb mijn post nog nooit verlaten.’ ‘Maar dat gaat nu ge-
beuren!’ zei de eerste kelner; hij ging naar de tafel, pakte 
de lijst weer, alsof hij daarin verder wilde lezen, maar 
sloeg ermee op tafel, alsof het een waardeloos vod was, en 
begon met een rode kleur op zijn voorhoofd en wangen 
door de kamer te ijsberen. ‘We hadden nou net behoefte 
aan zo’n kwajongen! Van die toestanden in de nacht-
dienst!’ bracht hij er een paar keer hortend uit. ‘Weet u 
wie er net naar boven wilde, toen dit kereltje hier bij de lift 
wegliep?’ vroeg hij de portier. En hij noemde een naam 
waarbij de portier, die vast en zeker alle gasten kende en 
beoordelen kon, zo moest huiveren, dat hij gauw naar 
Karl keek, alsof alleen diens bestaan bevestigde dat de 
drager van die naam een tijd voor niets had staan wachten 
bij een lift waarvan de jongen weggelopen was. ‘Maar dat 
is verschrikkelijk!’ zei de portier, terwijl hij langzaam en 
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grenzeloos verontrust zijn hoofd schudde tegen Karl, die 
hem treurig aankeek en dacht dat hij nu ook zou moeten 
boeten voor de traagheid van begrip van die man. ‘Ik ken 
je trouwens ook al,’ zei de portier en hij stak zijn grote, 
dikke en stijfgespannen wijs-vinger uit. ‘Jij bent de enige 
jongen die mij uit principe nooit groet. Wat denk je wel? 
Iedereen die langs de portiersloge komt, hoort mij te groe-
ten. Tegen de andere portiers doe je maar wat je wilt, 
maar mij hoor je te groeten. Ik doe soms of ik niet oplet, 
maar wees gerust: ik weet precies wie me groet en wie 
niet, lummel die je bent!’ En hij keerde zich van Karl af en 
stapte stijf rechtop naar de eerste kelner, die niets over de 
zaak van de portier zei, maar in plaats daarvan de rest van 
zijn ontbijt at en een ochtendkrant doorbladerde, die een 
bediende juist had binnengebracht.  
 ‘Meneer de portier,’ zei Karl die, terwijl de eerste kelner 
niet op hem lette, tenminste de kwestie met de portier wil-
de regelen, want hij begreep dat misschien niet het ver-
wijt, maar wel de vijandschap van de portier hem zou 
schaden, ‘ik groet u wel degelijk. Ik ben nog niet zo lang 
in Amerika en kom uit Europa, waar ze elkaar zoals be-
kend veel meer groeten dan nodig. Dat heb ik natuurlijk 
nog niet helemaal af kunnen leren en twee maanden gele-
den zeiden ze in New York, waar ik toevallig in hogere 
kringen verkeerde, bij elke gelegenheid dat ik met mijn 
overdreven beleefdheid op moest houden. En dan zou ik 
uitgerekend u niet gegroet hebben? Ik heb u elke dag een 
paar keer gegroet. Maar natuurlijk niet elke keer dat ik u 
zag, want ik kwam wel honderd keer per dag langs.’ ‘Je 
moet me elke keer groeten, zonder één uitzondering, je 
moet je pet afzetten wanneer je met me praat en je moet 
me altijd met “meneer de hoofdportier” aanspreken en 
niet met “u”. En dat elke keer weer.’ ‘Elke keer?’ herhaal-
de Karl zacht en vragend; hij herinnerde zich nu hoe de 
portier hem de hele tijd van zijn verblijf hier streng en ver-
wijtend aangekeken had, al sinds die eerste ochtend, 
waarop hij nog niet helemaal aangepast aan zijn positie als 
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bediende, deze portier zonder meer uitgebreid en drin-
gend had gevraagd of er misschien twee mannen naar 
hem gevraagd hadden en een foto voor hem achtergelaten 
hadden. ‘Nu zie je waar zo’n gedrag toe leidt,’ zei de por-
tier, die weer heel dicht bij Karl was komen staan en wees 
naar de nog lezende eerste kelner, alsof die de vertegen-
woordiger van zijn wraak was. ‘In je volgende baan zul je 
wel begrijpen dat je de portier moet groeten, al is het mis-
schien ook in een ellendige spelonk.’  
 Karl zag in dat hij zijn baan eigenlijk al kwijt was, want 
de eerste kelner had het al gezegd, de hoofdportier had 
het herhaald als vaststaand feit en in het geval van een lift-
jongen was bevestiging door de hoteldirectie waarschijn-
lijk niet nodig. Het was overigens sneller gegaan dan hij 
gedacht had, want hij had toch nog twee maanden ge-
diend, zo goed hij kon en zeker beter dan heel wat andere 
jongens. Maar met zulke dingen werd op het beslissende 
moment blijkbaar in geen enkel werelddeel, Europa, noch 
Amerika, rekening gehouden, maar er werd beslist vol-
gens het oordeel dat iemand in zijn eerste opwelling van 
woede velde. Misschien had hij nu het beste meteen af-
scheid kunnen nemen; de chef-kokkin en Therese sliepen 
misschien nog, hij had om zich de teleurstelling en het 
verdriet over zijn gedrag bij het persoonlijke afscheid te 
besparen een afscheidsbrief kunnen schrijven, snel zijn 
koffer kunnen pakken en in stilte weg kunnen gaan. Maar 
bleef hij nog een dag – en hij kon best wat slaap gebruiken 
– dan wachtte hem niets anders dan het opblazen van zijn 
zaak tot een schandaal, verwijten van alle kanten, de on-
verdraaglijke aanblik van de tranen van Therese en mis-
schien van de chef-kokkin en misschien ook nog straf. Aan 
de andere kant vond hij het verwarrend dat hij hier tegen-
over twee vijanden stond en dat op elk woord dat hij zei 
de een of de ander iets aan te merken had of het verkeerd 
opvatte. Daarom zweeg hij en genoot voorlopig van de 
rust die in de kamer heerste, want de eerste kelner zat nog 
steeds de krant te lezen en de hoofdportier legde de over 
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de tafel verspreide bladen van zijn lijst op volgorde, wat 
hem door zijn bijziendheid blijkbaar veel moeite kostte.  
 Eindelijk legde de eerste kelner de krant geeuwend 
neer, vergewiste zich met een blik op Karl dat die nog 
steeds aanwezig was en draaide aan de bel van de tafelte-
lefoon. Hij riep een paar keer ‘Hallo!’ maar er meldde zich 
niemand. ‘Er meldt zich niemand,’ zei hij tegen de hoofd-
portier. De portier, die het telefoneren volgens Karl met 
bijzondere belang bekeek, zei: ‘Het is al kwart voor zes. Ze 
is vast al wakker. Misschien moet u harder bellen.’ Op dat 
moment kwam uit zichzelf de telefonische reactie. ‘Met 
eerste kelner Isbary,’ zei de eerste kelner. ‘Goedemorgen, 
mevrouw. Ik heb u toch niet wakker gemaakt? Dat spijt 
me zeer. Ja, ja, het is al kwart voor zes. Maar dat spijt me 
echt, dat ik u heb laten schrikken. U zou de telefoon uit 
moeten zetten, wanneer u slaapt. Nee, nee, echt, ik heb 
geen excuus, zeker niet gezien de onbelangrijke kwestie 
waarover ik u wil spreken. Maar natuurlijk heb ik tijd, ja 
hoor, ik blijf aan de lijn, als u het goedvindt.’ ‘Ze is geloof 
ik in haar nachthemd naar de telefoon gerend,’ zei de eer-
ste kelner glimlachend tegen de hoofdportier, die de hele 
tijd met een gespannen gezichtsuitdrukking naar het tele-
foontoestel gebogen had gestaan. ‘Ik heb haar echt wakker 
gemaakt, ze wordt anders namelijk gewekt door het kleine 
meisje dat bij haar op de schrijfmachine typt en die is het 
vandaag waarschijnlijk bij uitzondering een keer vergeten. 
Het spijt me dat ik haar heb laten schrikken; ze is toch al 
zo zenuwachtig.’ ‘Waarom zegt ze niks?’ ‘Ze is gaan kij-
ken wat er met het meisje aan de hand is,’ antwoordde de 
eerste kelner al met de hoorn aan zijn oor, want de bel 
ging weer. ‘Die komt wel terecht,’ ging hij verder in de te-
lefoon. ‘U moet niet zo schrikachtig zijn, u hebt echt va-
kantie nodig. Ja, en nu mijn verzoekje. Er is hier een lift-
jongen en die heet –‘ hij draaide zich vragend om naar 
Karl, die omdat hij goed oplette meteen zijn naam kon 
noemen – ‘die heet dus Karl Roßmann, en als ik me goed 
herinner had u een beetje belangstelling voor hem; jam-
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mer genoeg heeft hij uw vriendelijkheid niet gewaardeerd, 
want hij heeft zonder toestemming zijn post verlaten, 
heeft me daardoor ernstige en nog niet te overziene pro-
blemen bezorgd en daarom heb ik hem zojuist ontslagen. 
Ik hoop dat u er geen drama van maakt. Wat zegt u? Ont-
slagen, ja, ontslagen, Maar ik zei toch dat hij zijn post ver-
laten heeft? Nee, dat ben ik echt niet met u eens, beste me-
vrouw. Het gaat om mijn gezag, er staat veel op het spel 
en zo’n jongen verpest het voor de rest. Juist met de lift-
jongens moet je ontzettend goed oppassen. Nee, nee, in dit 
geval kan ik u dat plezier niet doen, hoe graag ik dat nor-
maal gesproken ook doe. En als ik hem ondanks alles hier 
zou laten, alleen maar als angel in mijn vlees, vanwege u, 
vanwege u kan hij hier niet blijven. U leeft met hem mee, 
terwijl hij dat helemaal niet verdient en omdat ik hém niet 
alleen ken, maar ook u, weet ik dat dat uit moet lopen op 
een ernstige teleurstelling, die ik u tot elke prijs wil bespa-
ren. Ik zeg dat openlijk, al staat die koppige jongen een 
paar passen van me af. Hij wordt ontslagen, nee, nee, me-
vrouw, hij wordt definitief ontslagen, nee, nee, hij krijgt 
geen ander werk, hij is volkomen onbruikbaar. Overigens 
zijn er nog andere bezwaren tegen hem. De hoofdportier 
bijvoorbeeld, ja, wat is er, Feodor, beklaagt zich over de 
onbeleefdheid en brutaliteit van die jongen. Wat, is dat 
niet genoeg? Ja, beste mevrouw, u verloochent uw karak-
ter om die jongen. Nee, dat mag u niet van me zeggen.’  
 Op dat moment boog de portier zich naar het oor van 
de eerste kelner en fluisterde iets. De eerste kelner keek 
hem eerst verbaasd aan en sprak daarna zo snel in de tele-
foon, dat Karl hem eerst niet goed verstond en op zijn te-
nen twee passen dichterbij kwam.  
 ‘Beste mevrouw,’ klonk het, ‘eerlijk gezegd had ik niet 
gedacht dat u zo weinig mensenkennis had. Ik hoor net 
iets over die brave hendrik van u waardoor u heel anders 
over hem zult gaan denken en het spijt me bijna dat juist 
ik dat tegen u moet zeggen. Die lieve jongen dus, die u 
een toonbeeld van fatsoen noemt, laat geen vrije nacht 
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voorbijgaan zonder de stad in te gaan, waarna hij dan 
pas ’s ochtends terugkomt. Ja, ja, mevrouw, dat hebben 
getuigen bewezen, betrouwbare getuigen, ja. Kunt u me 
misschien vertellen waar hij het geld voor die pleziertjes 
vandaan haalt? Hoe hij zijn aandacht bij het werk moet 
houden? En wilt u misschien ook nog dat ik u vertel wat 
hij in de stad uithaalt? Ik wil zo snel mogelijk van die jon-
gen af zijn. En laat dat voor u een waarschuwing zijn om 
voorzichtig te zijn tegenover jongens die aan komen lo-
pen.’  
 ‘Maar meneer de eerste kelner!’ riep Karl nu, die echt 
opgelucht was door de grote vergissing die hier gemaakt 
leek te worden en waardoor alles zich misschien onver-
wachts nog ten goede zou keren, ‘ze halen me waarschijn-
lijk door elkaar! Meneer de hoofdportier zei geloof ik dat 
ik elke nacht wegga. Maar dat is helemaal niet waar; ik 
ben juist elke nacht in de slaapzaal, dat kunnen alle jon-
gens bevestigen. Wanneer ik niet slaap, studeer ik han-
delscorrespondentie, maar ik ga geen nacht de slaapzaal 
uit. Dat is makkelijk te bewijzen. Meneer de hoofdportier 
ziet me blijkbaar voor iemand anders aan en nu begrijp ik 
ook waarom hij denkt dat ik hem niet groet.’  
 ‘Wil jij wel eens gauw je mond houden?’ schreeuwde 
de hoofdportier en hij zwaaide met zijn vuist, waar ande-
ren één vinger bewogen hadden, ‘ik verwar jou met ie-
mand anders? Ja, dan kan ik geen hoofdportier meer zijn, 
als ik de mensen door elkaar haal! Luister, meneer Isbary, 
dan kan ik geen hoofdportier meer zijn, als ik de mensen 
door elkaar haal, nou ja zeg! In mijn dertig dienstjaren is 
me dat nog niet één keer overkomen, zoals honderden eer-
ste kelners die we sinds die tijd gehad hebben kunnen be-
vestigen, en bij jou, rotjoch, ben ik dan zeker begonnen 
met mensen door elkaar halen? Bij jou, met je opvallend 
gladde smoel. Wat is er door elkaar te halen? Je kunt elke 
nacht achter mijn rug om naar de stad gegaan zijn en ik 
zie al aan je gezicht dat je een etterbak bent!’  
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 ‘Laat maar, Feodor!’ zei de eerste kelner, wiens tele-
foongesprek met de chef-kokkin plotseling afgebroken 
leek. ‘De zaak is heel eenvoudig. Zijn pleziertjes ’s nachts 
zijn niet het belangrijkste. Hij wil voor zijn afscheid mis-
schien nog een of ander groot onderzoek naar zijn nachte-
lijke bezigheden. Ik kan me best voorstellen dat hij dat 
leuk vindt. Dan worden zo mogelijk alle veertig liftjon-
gens opgeroepen en als getuigen verhoord, en die hebben 
hem natuurlijk allemaal voor een ander aangezien, dan 
moet zo langzamerhand het hele personeel getuigen, het 
hotelbedrijf wordt natuurlijk even stilgezet en als hij er 
dan uiteindelijk toch uitgegooid wordt, heeft hij er ten-
minste lol aan beleefd. Dus dat doen we maar niet. De 
chef-kokkin, dat goede mens, heeft hij al voor de gek ge-
houden en dat is wel genoeg. Ik wil niets meer horen, je 
bent wegens nalatigheid op staande voet ontslagen. Ik 
geef je een briefje voor de kassa, dat je je loon tot vandaag 
betaald krijgt. Dat is gezien je gedrag gewoon een cadeau-
tje, dat ik je alleen geef uit respect voor mevrouw de chef-
kokkin.’  
 Omdat er een telefoontje tussen kwam, kon de eerste 
kelner het briefje niet meteen ondertekenen. ‘Wat bezor-
gen de liftjongens me vandaag een last!’ riep hij al na het 
horen van de eerste woorden. ‘Maar dat is ongehoord!’ 
riep hij na een tijdje. En met zijn hand op de hoorn richtte 
hij zich tot de hotelportier en zei: ‘Houd deze jongen nog 
even vast, Feodor, we moeten nog een hartig woordje met 
hem spreken.’ En in de telefoon gaf hij het bevel: ‘Kom 
meteen naar boven!’  
 Nu kon de hoofdportier tenminste uitrazen, wat hem 
bij het praten niet gelukt was. Hij pakte Karl boven bij zijn 
arm, alleen niet met een rustige greep, die uit te houden 
was, maar hij ontspande zijn greep nu en dan en kneep 
dan steeds harder; er leek door zijn grote lichaamskracht 
geen eind aan te komen en het werd zwart voor Karls 
ogen. Hij hield Karl niet alleen vast, maar alsof hij ook nog 
bevel gekregen had om hem tegelijkertijd uit te rekken, 
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trok hij hem ook af en toe op en schudde hem door elkaar, 
waarbij hij telkens weer half vragend tegen de eerste kel-
ner zei: ‘Als ik hem nou maar niet door elkaar haal, als ik 
hem nou maar niet door elkaar haal.’  
 Het was een verlossing voor Karl, toen de voorman van 
de liftjongens, een zekere Bess, een eeuwig snuivende, 
dikke jongen, binnenkwam en de aandacht van de hoofd-
portier een beetje naar zich toe trok. Karl was zo afgemat 
dat hij nauwelijks groette, toen hij achter de jongen tot zijn 
verbazing Therese binnen zag glippen, lijkbleek, slordig 
aangekleed en met los opgestoken haar. In een mum van 
tijd was ze bij hem en fluisterde: ‘Weet de chef-kokkin het 
al?’ ‘De eerste kelner heeft haar getelefoneerd,’ antwoord-
de Karl. ‘Dan is het goed, dan is het goed,’ zei ze snel, met 
levendige ogen. ‘Nee,’ zei Karl, ‘je weet niet wat ze tegen 
me hebben. Ik moet weg, daar is de chef-kokkin ook al 
van overtuigd. Blijf alsjeblieft niet hier, maar ga naar bo-
ven, dan kom ik afscheid van je nemen.’ ‘Maar Roßmann, 
wat haal je in je hoofd? Je blijft bij ons, zolang je wilt. De 
eerste kelner doet immers alles wat de chef-kokkin wil, hij 
is verliefd op haar, dat heb ik laatst toevallig gemerkt. Dus 
wees gerust.’ ‘Alsjeblieft, Therese, ga nu weg. Ik kan me 
niet zo goed verdedigen, wanneer jij hier bent. En ik moet 
me goed verdedigen, omdat er leugens over me verteld 
worden. Maar hoe beter ik kan opletten en me verdedi-
gen, des te meer hoop is er dat ik kan blijven. Dus, Therese 
–‘ Jammer genoeg kon hij het door plotseling opkomend 
verdriet niet laten er zacht aan toe te voegen: ‘Als die 
hoofdportier me maar losliet! Ik wist helemaal niet dat hij 
een vijand van me was. Maar zoals hij me de hele tijd 
knijpt en trekt!’ Waarom zeg ik dat nou? dacht hij tegelij-
kertijd, geen vrouw kan dat rustig aanhoren, en inderdaad 
richtte Therese, nog voor hij haar met zijn vrije hand had 
kunnen tegenhouden, tot de hoofdportier: ‘Meneer de 
hoofdportier, laat u Roßmann toch meteen vrij! U doet 
hem pijn! Straks komt de chef-kokkin zelf en dan zullen 
we zien dat hem alleen maar onrecht wordt aangedaan. 
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Laat u hem toch los, wat hebt u eraan om hem zo te pijni-
gen?’ En ze greep zelfs naar de hand van de hoofdportier. 
‘Bevel, juffertje, bevel,’ zei de hoofdportier en hij trok The-
rese met zijn vrije hand vriendelijk tegen zich aan, terwijl 
hij met zijn andere hand Karl nu zelfs steviger vastgreep, 
alsof hij hem niet alleen pijn wilde doen, maar alsof hij 
met de arm die in zijn bezit was een bijzonder doel had, 
dat nog lang niet bereikt was.  
 Therese had enige tijd nodig om zich los te wringen uit 
de omarming van de hoofdportier en wilde juist voor Karl 
opkomen bij de eerste kelner, die nog steeds naar de 
breedsprakige Bess luisterde, toen de chef-kokkin met 
snelle passen binnenkwam. ‘Godzijdank!’ riep Therese en 
één moment was er in de kamer niets anders te horen dan 
die luide woorden. Meteen sprong de eerste kelner op en 
duwde Bess opzij: ‘U komt dus zelf, mevrouw, voor dit 
akkefietje? Na ons telefoongesprek dacht ik het wel, maar 
ik geloofde het eigenlijk niet. En daarbij staan de zaken er 
voor uw pupil steeds slechter voor. Ik ben bang dat ik 
hem niet moet ontslaan, maar moet laten arresteren. Luis-
tert u zelf maar!’ En hij wenkte Bess dichterbij. ‘Ik wil 
graag even met Roßmann praten,’ zei de chef-kokkin en ze 
ging op een stoel zitten, omdat de eerste kelner dat drin-
gend vroeg. ‘Kom eens hier, Karl,’ zei ze. Karl kwam of 
werd eerder door de hoofdportier naar haar toe gesleept. 
‘Laat hem toch los,’ zei de chef-kokkin geërgerd, ‘hij is 
toch geen roofmoordenaar?’ De hoofdportier liet hem in-
derdaad los, maar kneep eerst nog zo hard, dat hij zelf tra-
nen van inspanning in zijn ogen kreeg.  
 ‘Karl,’ zei de chef-kokkin, terwijl ze haar handen rustig 
in haar schoot legde en Karl met gebogen hoofd aankeek – 
het leek helemaal geen verhoor – ‘ik wil allereerst zeggen 
dat ik nog honderd procent vertrouwen in je heb. Ook de 
eerste kelner is een rechtvaardig man, daar sta ik voor in. 
Eigenlijk willen we je allebei graag hier houden.’ – Daarbij 
wierp ze een vluchtige blik op de eerste kelner, als om 
hem te vragen of hij haar niet in de rede wilde vallen. Dat 
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gebeurde ook niet – ‘Vergeet dus maar wat ze hier tot nu 
toe misschien tegen je gezegd hebben. Vooral wat de 
hoofdportier gezegd heeft moet je niet te zwaar opvatten. 
Hij is wel een opgewonden man, wat met zijn werk geen 
wonder is, maar hij heeft ook een vrouw en kinderen en 
hij weet dat je een jongen die helemaal op zichzelf is aan-
gewezen niet onnodig plagen moet, want dat doet de rest 
van de wereld al genoeg.’  
 Het was heel stil in de kamer. De hoofdportier keek 
vragend naar de eerste kelner en die keek naar de chef-
kokkin en schudde zijn hoofd. Liftjongen Bess stond dom 
te grijnzen achter de rug van de eerste kelner. Therese 
snikte onderdrukt van vreugde en verdriet en probeerde 
dat niemand te laten merken.  
 Karl keek, al kon dat alleen maar verkeerd worden uit-
gelegd, niet naar de chef-kokkin, die hem in zijn ogen wil-
de kijken, maar voor zich uit naar de grond. Zijn arm 
gloeide aan alle kanten, zijn hemd plakte aan de striemen 
en hij had eigenlijk zijn jasje uit moeten trekken om de 
zaak te bekijken. Wat de chef-kokkin zei, was natuurlijk 
heel vriendelijk bedoeld, maar ongelukkig genoeg leek het 
of juist uit het gedrag van de chef-kokkin moest blijken 
dat hij twee maanden onverdiend van haar weldaden ge-
noten had en dat het zijn verdiende loon was dat hij in 
handen van de hoofdportier kwam.  
 ‘Ik zeg dat,’ vervolgde de chef-kokkin, ‘omdat ik wil 
dat je nu eerlijk antwoord geeft, wat je anders ook wel had 
gedaan, voor zover ik je ken.’  
 ‘Mag ik ondertussen de dokter halen? Die man kan on-
dertussen namelijk wel doodbloeden,’ zei liftjongen Bess, 
die heel beleefd, maar heel storend tussenbeide kwam.  
 ‘Ga maar,’ zei de eerste kelner tegen Bess, die meteen 
wegrende. ‘De kwestie is namelijk: de hoofdportier heeft 
de jongen daar niet voor de lol vastgehouden. Beneden in 
de slaapzaal van de liftjongens hebben ze in een bed na-
melijk een wildvreemde, stomdronken man gevonden. Ze 
hebben hem natuurlijk wakker gemaakt en wilden hem 
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eruitwerken. Toen begon die man heibel te maken en tel-
kens weer te schreeuwen dat dit de slaapzaal was van 
Karl Roßmann, wiens gast hij was, die hem hier had ge-
bracht en die iedereen zou straffen die hem aan durfde te 
raken. Verder moest hij ook op Karl Roßmann wachten, 
omdat die hem geld beloofd had en het even was gaan ha-
len. U hoort het goed, mevrouw: die hem geld beloofd 
had en het was gaan halen. Let jij ook maar op, Roßmann,’ 
zei de eerste kelner tegen Karl, die zich juist had omge-
draaid naar Therese, die de eerste kelner gebiologeerd 
aankeek en telkens weer haren uit haar voorhoofd streek 
of die handbeweging werktuiglijk maakte. ‘Maar mis-
schien herinner ik je aan bepaalde verplichtingen. Die 
man beneden zei namelijk ook nog dat jullie, als jij terug-
kwam, vannacht samen naar een zangeres zouden gaan, 
van wie trouwens niemand de naam kon verstaan, omdat 
de man hem alleen maar zingend uit kon spreken.’  
 Hier hield de eerste kelner in, want de opvallend bleek 
geworden chef-kokkin stond op van haar stoel, die ze een 
eindje achteruitduwde. ‘Ik zal u de rest besparen,’ zei de 
eerste kelner. ‘Nee, alstublieft niet,’ zei de chef-kokkin en 
ze pakte zijn hand, ‘ga door, ik wil alles horen, daarvoor 
ben ik hier.’ De hoofdportier, die naar voren kwam en om 
te laten zien dat hij alles vanaf het begin doorzien had, 
zichzelf luid op de borst sloeg, werd door de eerste kelner 
met de woorden ‘Ja, jij had volkomen gelijk, Feodor!’ ge-
kalmeerd en tegelijk op zijn plaats gezet.  
 ‘Veel meer is er niet te vertellen,’ zei de eerste kelner. 
‘Zoals jongens nu eenmaal zijn, hebben ze de man eerst 
uitgelachen, daarna ruzie met hem gekregen en hij is, om-
dat daar altijd goede boksers zijn, gewoon neergeslagen 
en ik durfde niet te vragen waar en op hoeveel plaatsen hij 
bloedt, want die jongens zijn gevreesde boksers en een 
dronkeman maakt het ze natuurlijk makkelijk.’  
 ‘Zo,’ zei de chef-kokkin, terwijl ze de stoel bij de leu-
ning vasthield en naar de plaats keek die ze juist verlaten 
had. ‘Zeg dan wat, Roßmann!’ zei ze. Therese was van 
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haar plaats naar de chef-kokkin gelopen en had haar een 
arm gegeven, wat Karl haar nog nooit had zien doen. De 
eerste kelner stond achter de chef-kokkin en streek lang-
zaam een bescheiden kanten kraagje van de chef-kokkin 
glad, dat een beetje omgevouwen zat. De hoofdportier 
naast Karl zei: ‘Komt er nog wat van?’ Maar daarmee wil-
de hij alleen een por maskeren die hij Karl ondertussen in 
zijn rug gaf.  
 ‘Het is waar,’ zei Karl, die door de por minder zeker 
was dan hij wilde, ‘dat ik de man naar de slaapzaal heb 
gebracht.’  
 ‘Meer hoeven we niet te weten,’ zei de portier namens 
iedereen. De chef-kokkin keerde zich zwijgend naar de 
eerste kelner en daarna naar Therese.  
 ‘Ik wist geen andere oplossing,’ vervolgde Karl. ‘Die 
man is mijn kameraad van vroeger; nadat we elkaar twee 
maanden niet gezien hadden, kwam hij me hier opzoeken, 
maar hij was zo dronken dat hij niet alleen weer weg kon.’  
 De eerste kelner zei naast de chef-kokkin halfluid voor 
zich uit: ‘Hij kwam dus op bezoek en was naderhand zo 
dronken dat hij niet weg kon.’ De chef-kokkin fluisterde 
de eerste kelner over haar schouder iets toe en die leek 
met een blijkbaar niet-passende glimlach bezwaar te ma-
ken. Therese – Karl keek alleen maar naar haar – drukte 
haar gezicht volkomen hulpeloos tegen de chef-kokkin en 
wilde niets meer zien. De enige die volkomen tevreden 
was met Karls verhaal was de hoofdportier, die een paar 
keer herhaalde: ‘Heel goed: je moet je kroegkameraad hel-
pen’ en die verklaring met blikken en gebaren tot ieder 
van de aanwezigen wilde laten doordringen.  
 ‘Het is dus mijn schuld,’ zei Karl en hij hield even in, 
alsof hij wachtte op een vriendelijk woord van zijn rech-
ters dat hem moed voor zijn verdere verdediging kon ge-
ven, maar dat kwam niet, ‘het is alleen mijn schuld dat ik 
die man, hij heet Robinson en is een Ier, naar de slaapzaal 
heb gebracht. Alle andere dingen die hij gezegd heeft, 
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heeft hij gezegd omdat hij dronken was en die zijn niet 
waar.’  
 ‘Je hebt hem dus geen geld beloofd?’ vroeg de eerste 
kelner.  
 ‘Dat wel,’ zei Karl en het speet hem dat hij dat vergeten 
was; hij had zichzelf door ondoordachtheid of verstrooid-
heid iets te stellig schuldeloos genoemd. ‘Geld heb ik be-
loofd, omdat hij daarom vroeg. Alleen wou ik het niet ha-
len, maar hem de fooien geven die ik vannacht gekregen 
heb.’ En als bewijs haalde hij het geld uit zijn zak en liet 
op zijn vlakke hand een paar muntjes zien.  
 ‘Je werkt je steeds verder in de nesten,’ zei de eerste kel-
ner. ‘Als we jou moeten geloven, moeten we telkens ver-
geten wat je eerst gezegd hebt. Eerst heb je die man – ik 
geloof de naam Robinson niet eens; zo heeft nog nooit een 
Ier geheten, sinds er een Ierland bestaat – eerst bracht je 
die dus alleen maar naar de slaapzaal, waarvoor je er al 
uitgegooid had kunnen worden – geld beloofde je hem 
nog niet en dan, als je de vraag niet verwacht, beloof je 
hem opeens wel geld. Alleen is dit geen vraag- en ant-
woordspelletje, maar we willen horen hoe je dat goed-
praat. Eerst wou je het geld niet halen, maar je fooien van 
vandaag geven, en dan blijkt dat je dat geld nog bij je hebt, 
dus dat je blijkbaar nog ander geld wou halen, wat ook je 
lange afwezigheid verklaart. Tenslotte zou het niks bijzon-
ders zijn als je geld voor hem uit je koffer wilde halen, 
maar dat je dat met alle geweld ontkent, is wel iets bijzon-
ders. Net zoals je de hele tijd verzwijgt dat je die man eerst 
hier in het hotel dronken hebt gevoerd, waar niet de min-
ste twijfel aan is, want je hebt zelf toegegeven dat hij al-
leen kwam, maar niet alleen weg kon en hij bazuinde in 
de slaapzaal zelf rond dat hij je gast was. Dan resteren er 
nog twee vragen, die je om het simpel te houden zelf kunt 
beantwoorden, maar waar we ook zonder jouw hulp het 
antwoord op kunnen vinden; ten eerste: hoe heb je toe-
gang gekregen tot de voorraadkamer en ten tweede: hoe 
ben je aan geld gekomen dat je weg kunt geven?’  
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 Het is onmogelijk om je te verdedigen, als de goede wil 
er niet is, zei Karl tegen zichzelf en gaf de eerste kelner 
geen antwoord meer, al leed Therese daar waarschijnlijk 
nog zo onder. Hij wist dat alles wat hij zeggen kon ach-
teraf heel anders zou lijken dan het bedoeld was en dat 
goed of slecht alleen een kwestie van beoordeling was.  
 ‘Hij geeft geen antwoord,’ zei de chef-kokkin.  
 ‘Dat is het verstandigste wat hij kan doen,’ zei de eerste 
kelner.  
 ‘Hij zal nog wel wat verzinnen,’ zei de hoofdportier en 
streek met zijn daarnet nog wrede hand behoedzaam over 
zijn baard.  
 ‘Stil!’ zei de chef-kokkin tegen Therese, die naast haar 
in snikken uitbarstte, ‘je ziet dat hij geen antwoord geeft; 
hoe kan ik dan iets voor hem doen? Tenslotte ben ik het 
die tegenover de eerste kelner ongelijk krijgt. Therese, had 
ik volgens jou nog iets voor hem moeten doen?’ Hoe kon 
Therese dat weten en wat had ze eraan dat de chef-kokkin 
door deze openlijke vraag aan het kleine meisje haar posi-
tie misschien erg verzwakte?  
 ‘Mevrouw,’ zei Karl, die nog één keer moed vatte, al-
leen om Therese een antwoord te besparen en nergens an-
ders om, ‘ik denk niet dat ik u op welke manier dan ook te 
schande heb gemaakt en na goed onderzoek komt ieder 
ander daar ook wel achter.’  
 ‘Ieder ander,’ zei de hoofdportier en hij wees met zijn 
vinger naar de eerste kelner, ‘dat is een steek onder water 
tegen u, meneer Isbary.’  
 ‘Nou, mevrouw,’ zei Isbary, ‘het is half zeven, hoogste 
tijd. Ik denk dat u het slotwoord in deze zaak, waar al 
meer dan genoeg over gezegd is, het beste aan mij kunt 
overlaten.’  
 De kleine Giacomo was binnengekomen en wilde op 
Karl afstappen, maar geschrokken door de algemene stilte 
bleef hij staan wachten.  
 De chef-kokkin had na Karls laatste woorden haar blik 
niet van hem afgehouden en niets wees er ook op dat ze 
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de opmerking van de eerste kelner had gehoord. Haar 
ogen keken Karl recht aan; ze waren groot en blauw, maar 
een beetje dof door de leeftijd en de vele zorgen. Zoals ze 
daar stond en de stoel voor haar een beetje schommelde, 
zou je verwachten dat ze het volgende moment zei: ‘Nu ik 
er goed over nadenk, Karl, is de zaak nog niet duidelijk en 
er is nog goed onderzoek nodig, zoals je al zei. En dat wil-
len we nu doen, of anderen daarmee akkoord gaan of niet, 
want recht moet geschieden.’  
 Maar in plaats daarvan zei de chef-kokkin na een korte 
pauze, die niemand had durven onderbreken – alleen de 
klok sloeg ter bevestiging van de woorden van de eerste 
kelner half zeven samen met alle klokken in het hele hotel, 
zoals iedereen wist, en het klonk voor het oor en voor het 
gevoel als het tweemaal jeuken van één groot ongeduld: 
‘Nee, Karl, nee, nee! Dat maak je ons niet wijs. Rechtvaar-
dige zaken maken ook een bijzondere indruk en die maakt 
jouw zaak niet, moet ik toegeven. Ik mag dat zeggen en ik 
moet het ook zeggen, want ik ben degene die hier met het 
gunstigste vooroordeel over jou gekomen is. Je ziet het: 
ook Therese zwijgt.’ (Alleen zweeg die niet, want ze huil-
de.)  
 De chef-kokkin haperde, omdat ze plotseling een im-
pulsief besluit nam en zei: ‘Karl, kom eens hier’ en toen hij 
bij haar was – meteen kwamen achter zijn rug de eerste 
kelner en de hoofdportier bij elkaar voor een levendig ge-
sprek – sloeg ze haar linkerarm om hem heen, liep met 
hem en de willoos volgende Therese verder de kamer in 
en daar met beiden een paar keer heen en weer, waarbij ze 
zei: ‘Karl, het kan zijn, en daar vertrouw je denk ik op, an-
ders begrijp ik er helemaal niets van, dat een onderzoek je 
op een aantal puntjes gelijk geeft. Waarom ook niet? Je 
hebt de hoofdportier misschien wel degelijk gegroet. Dat 
denk ik zelfs echt en ik weet ook hoe ik over de hoofdpor-
tier denk, je ziet: ik ben zelfs nu nog openhartig tegen je. 
Maar zulke kleine rechtvaardigingen helpen je helemaal 
niet. De eerste kelner, en ik heb zijn mensenkennis in de 
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loop van vele jaren leren waarderen en hij is de betrouw-
baarste persoon die ik ken, heeft duidelijk gezegd dat je 
schuldig bent en dat staat volgens mij vast. Misschien heb 
je alleen maar ondoordacht gehandeld, maar misschien 
ben je anders dan ik dacht. En toch,’ onderbrak ze zichzelf 
in zekere zin, terwijl ze vluchtig achteromkeek naar de 
beide heren, ‘heb ik nog steeds het idee dat je eigenlijk een 
fatsoenlijke jongen bent.’  
 ‘Mevrouw! Mevrouw!’ waarschuwde de eerste kelner, 
die haar blik had opgevangen.  
 ‘We zijn zo klaar,’ zei de chef-kokkin en ze praatte nu 
sneller op Karl in: ‘Luister eens, Karl, voor zover ik het 
kan overzien, ben ik nog blij dat de eerste kelner geen on-
derzoek wil instellen, want als hij dat deed, zou ik het in 
jouw belang moeten tegenhouden. Niemand hoeft te we-
ten hoe en waarmee je die man getrakteerd hebt, die ove-
rigens niet een van je vroegere kameraden geweest kan 
zijn, zoals jij beweert, want daarmee had je bij het afscheid 
een flinke ruzie, zodat je een van hen nu niet zult trakte-
ren. Het kan dus alleen een kennis zijn waarmee je ’s 
nachts in de een of andere kroeg in de stad dom genoeg 
hebt aangepapt. Hoe heb je al die dingen voor me verbor-
gen kunnen houden, Karl? Als je het in de slaapzaal mis-
schien niet meer uithield en eerst om die onschuldige re-
den met je nachtbrakerij begonnen bent, waarom heb je 
dan geen woord gezegd? Je weet dat ik een eigen kamer 
voor je wou regelen en daar heb ik pas op jouw verzoek 
van afgezien. Het lijkt er nu op dat je liever de algemene 
slaapzaal wou, omdat je je daar vrijer voelde. En je geld 
had je toch in mijn kassa bewaard en de fooien kwam je 
me elke week brengen; jongen, waar heb je in godsnaam 
het geld voor je pleziertjes vandaan gehaald en waar wou 
je nu het geld voor je vriend vandaan halen? Dat zijn na-
tuurlijk allemaal dingen waar ik tegen de eerste kelner nu 
niet over kan beginnen, want dan zou een onderzoek mis-
schien onvermijdelijk zijn. Je moet dus in elk geval het ho-
tel uit en wel zo gauw mogelijk. Ga direct naar Pension 
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Brenner – je bent daar toch al verschillende keren geweest 
met Therese – met deze aanbeveling krijg je daar gratis 
onderdak’ – en de chef-kokkin schreef met een gouden 
potlood, dat ze uit haar blouse haalde, een paar regels op 
een visitekaartje, waarbij ze door bleef praten – ‘je koffer 
zal ik je meteen nasturen, Therese, ga gauw naar de garde-
robe van de liftjongens om zijn koffer te halen,’ (Therese 
verroerde zich echter nog niet, maar wilde na het door-
staan van al het leed nu ook de keer ten goede meebeleven 
die Karls zaak nam dankzij de goedheid van de chef-kok-
kin.)  
 Iemand opende zonder zich te vertonen de deur op een 
kier en deed hem meteen weer dicht. Het ging blijkbaar 
om Giacomo, want die stapte naar voren en zei: ‘Roß-
mann, ik moet je iets vertellen.’ ‘Straks,’ zei de chef-kokkin 
en ze stak haar visitekaartje in de zak van Karel, die met 
gebogen hoofd naar haar geluisterd had, ‘je geld houd ik 
voorlopig, je weet dat het bij mij veilig is. Blijf vandaag 
maar thuis om na te denken over de kwestie; morgen – 
vandaag heb ik geen tijd en ik zit hier al veel te lang – ga 
ik naar Brenner en dan kijken we wat we verder voor je 
kunnen doen. Ik laat je niet in de steek, dat kan ik je nu in 
elk geval al vertellen. Over je toekomst hoef je je geen zor-
gen te maken, eerder over de afgelopen tijd.’ Daarna klop-
te ze hem zachtjes op zijn schouder en ging naar de eerste 
kelner; Karl keek op en keek de grote, statige vrouw na, 
die met rustige pas en in ongedwongen houding wegliep.  
 ‘Ben je dan niet blij,’ zei Therese, die bij hem gebleven 
was, ‘dat alles zo goed afgelopen is?’ ‘Ja hoor,’ zei Karl en 
hij glimlachte tegen haar, maar wist niet waarom hij blij 
moest zijn dat hij als een dief werd weggestuurd. Uit The-
reses ogen straalde de vreugde, alsof het haar niets uit-
maakte of Karl iets had misdaan of niet, of hij rechtvaar-
dig beoordeeld was of niet, als ze hem nu maar lieten 
gaan, eervol of in schande. En zo gedroeg zich juist The-
rese, die wat zichzelf betrof toch zo precies was en over 
een niet helemaal duidelijke uitlating van de chef-kokkin 
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wekenlang liep te piekeren. Met opzet vroeg hij: ‘Wil jij 
mijn koffer pakken en wegsturen?’ Hij schudde onwille-
keurig zijn hoofd van verbazing, zo snel reageerde The-
rese op de vraag en ervan overtuigd dat er in de koffer 
dingen zaten die voor alle mensen geheim moesten blij-
ven, keek ze niet eens naar Karl en gaf hem niet eens een 
hand, maar fluisterde alleen: ‘Natuurlijk, Karl, ik pak met-
een je koffer.’ En weg was ze.  
 Maar nu was Giacomo niet meer te houden en opge-
wonden van het lange wachten riep hij luid: ‘Roßmann, 
die man ligt beneden in de gang te draaien en we krijgen 
hem niet weg! Ze wilden hem naar het ziekenhuis bren-
gen, maar hij verzet zich en beweert dat jij het nooit goed 
zou vinden dat hij naar het ziekenhuis gaat! En dat er een 
automobiel moet komen om hem naar huis te brengen en 
dat jij die betaalt! Wil je dat?’  
 ‘De man heeft vertrouwen in je,’ zei de eerste kelner. 
Karl haalde zijn schouders op en telde voor Giacomo zijn 
geld neer: ‘Meer heb ik niet,’ zei hij.  
 ‘Ik moet ook vragen of je mee wilt rijden,’ zei Giacomo, 
die het geld liet rinkelen.  
 ‘Hij rijdt niet mee,’ zei de chef-kokkin.  
 ‘Dus, Roßmann,’ zei de eerste kelner, zonder te wach-
ten tot Giacomo weg was, ‘je bent op staande voet ontsla-
gen.’  
 De hoofdportier knikte, alsof het zijn eigen woorden 
waren, die de eerste kelner alleen maar nazei.  
 ‘De redenen voor je ontslag kan ik niet hardop noemen, 
want dan moest ik je laten arresteren.’  
 De hoofdportier keek opvallend streng naar de chef-
kokkin, want hij had wel in de gaten dat zij de oorzaak 
was van deze al te milde behandeling.  
 ‘Je gaat nu naar Bess, je kleedt je om, geeft Bess je livrei 
en verlaat onmiddellijk, maar dan ook onmiddellijk het 
pand.’  
 De chef-kokkin deed haar ogen dicht om Karl gerust te 
stellen. Terwijl hij bij het afscheid boog, zag hij vluchtig 
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hoe de eerste kelner de hand van de chef-kokkin als het 
ware stiekem in de zijne nam en ermee speelde. De hoofd-
portier begeleidde Karl met zware passen naar de deur, 
die hij Karl niet dicht liet doen, maar zelf nog openhield 
om hem na te kunnen roepen: ‘Over een kwartminuut ben 
je je bij de hoofdingang, onthoud dat!’  
 Karl deed zo snel al hij kon om bij de hoofdingang elke 
overlast te vermijden, maar alles ging veel langzamer dan 
hij wilde. Eerst was Bess niet meteen te vinden en tijdens 
het ontbijt was het overal druk, en daarna bleek dat een 
jongen Karls oude broek had geleend en Karl moest de 
kapstokken bij haast alle bedden doorzoeken, voor hij de 
broek vond, zodat er wel vijf minuten om waren, voor hij 
bij de hoofdingang was. Vlak voor hem liep een dame tus-
sen vier heren. Ze gingen allemaal naar een klaarstaande 
grote automobiel, waarvan een lakei het portier al open-
hield, terwijl hij zijn vrije linkerarm horizontaal en stijf uit-
stak, wat er bijzonder plechtig uitzag. Maar Karls hoop 
dat hij achter dat voorname gezelschap ongemerkt naar 
buiten kon, was vergeefs. De hoofdportier greep hem al 
bij zijn hand en trok hem naar zich toe tussen twee heren 
door, tegenover wie hij zich excuseerde. ‘Noem je dat een 
kwartminuut?’ zei hij en keek Karl van opzij aan, alsof hij 
naar een slechtlopende klok keek. ‘Kom eens hier,’ zei hij 
en bracht hem naar de grote portiersloge, die Karl allang 
eens had willen zien, maar waar hij nu wantrouwig door 
de portier naar binnen werd geduwd. Hij was al in de 
deuropening, toen hij zich omdraaide en probeerde de 
hoofdportier weg te duwen en weg te komen. ‘Nee, nee, 
hier ga je naar binnen,’ zei de hoofdportier en draaide 
Karl om. ‘Ik ben toch al ontslagen?’ zei Karl en hij bedoel-
de dat niemand in het hotel hem meer hoefde te comman-
deren. ‘Zolang ik je vasthoud, ben je niet ontslagen,’ zei de 
portier, wat nog waar was ook.  
 Karl kon ten slotte ook geen reden bedenken om zich 
tegen de portier te verzetten. Maar wat kon hem nog ge-
beuren? Bovendien bestonden de wanden van de portiers-
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loge helemaal uit enorme glazen ruiten, waardoor je de in 
de hal tegen elkaar in lopende massa’s mensen duidelijk 
kon zien, alsof je er middenin stond. Er leek in de hele 
portiersloge geen hoekje te zijn waar je je aan de blikken 
van de mensen kon onttrekken. Al leken de mensen bui-
ten nog zoveel haast te hebben, want met een uitgestrekte 
arm, gebogen hoofd, met spiedende ogen en met hoogge-
houden bagage zochten ze hun weg, er was bijna niemand 
die geen blik wierp in de portiersloge, want achter de rui-
ten hingen altijd aankondigingen en berichten die zowel 
voor de gasten als voor het hotelpersoneel van belang wa-
ren. Maar bovendien was er nog direct contact van de por-
tiersloge met de hal, want achter twee grote schuiframen 
zaten twee hulpportiers, die voortdurend bezig waren in-
formatie over de meest uiteenlopende zaken te geven. Dat 
waren echt overbelaste mensen en Karl wist wel zeker dat 
de hoofdportier, zoals hij hem kende, in zijn carrière die 
baantjes had weten te vermijden. Die twee portiers die in-
formatie gaven hadden – en van buiten kon je je dat niet 
goed voorstellen – in de raamopening altijd minstens tien 
vragende gezichten voor zich. Onder die tien telkens nieu-
we vragers heerste vaak een wirwar van talen, alsof ieder 
individu door een ander land was afgevaardigd. Telkens 
stelden er een paar tegelijkertijd een vraag, en telkens 
praatten er een paar met elkaar. De meesten wilden iets 
uit de portiersloge halen of daar iets afgeven en je zag dan 
ook telkens ongeduldig zwaaiende handen uit het ge-
drang steken. Eén keer had iemand een wens met betrek-
king tot een krant, die uit de hoogte onverwachts openviel 
en even alle gezichten bedekte. Tegen dat alles moesten de 
twee hulpportiers standhouden. Met gewoon praten kwa-
men ze er niet, ze produceerden een spraakwaterval, 
vooral de een, een duistere man met een donkere baard 
die zijn hele gezicht omvatte, leverde de informatie zon-
der de minste onderbreking. Hij keek niet naar de balie, 
waar hij voortdurend aanwijzingen moest geven en ook 
niet naar het gezicht van deze of gene vrager, maar uit-
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sluitend strak voor zich uit, blijkbaar om krachten te spa-
ren en te verzamelen. Overigens stoorde zijn baard de ver-
staanbaarheid van zijn woorden een beetje en Karl kon de 
korte tijd dat hij bij hem bleef staan heel weinig opvangen 
van wat hij zei, al waren het ondanks het Engelse accent 
misschien ook vreemde talen waarvan hij zich moest be-
dienen. Bovendien was het verwarrend dat de ene inlich-
ting zo snel op de andere volgde en erin overging, zodat 
een vrager vaak nog met een gespannen gezichtsuitdruk-
king stond te luisteren, denkend dat het over zijn zaak 
ging, en pas na een tijdje merkte dat die al afgehandeld 
was. Je moest er ook aan wennen dat een hulpportier 
nooit vroeg om een vraag te herhalen, zelfs als die over 
het geheel begrijpelijk was en alleen een beetje onduidelijk 
gesteld; een nauwelijks merkbaar hoofdschudden ver-
raadde dan dat hij niet van plan was die vraag te beant-
woorden en het was aan de vragensteller om zijn eigen 
fout in te zien en de vraag beter te formuleren. Vooral 
daar waren veel mensen voor het loket heel lang mee be-
zig. Ter ondersteuning had iedere hulpportier een loop-
jongen gekregen die op een draf uit een boekenrek en uit 
verschillende kasten alles moest halen wat de hulpportier 
net nodig had. Dat waren de bestbetaalde, hoewel ook de 
inspannendste baantjes die er in het hotel voor jonge men-
sen waren, en in zekere zin waren zij er nog slechter aan 
toe dan de hulpportiers, want die hoefden alleen maar na 
te denken en te praten, terwijl die jonge mensen tegelijk 
moesten nadenken en rennen. Kwamen ze een keer met 
het verkeerde, dan had de hulpportier natuurlijk geen tijd 
om dat uitgebreid uit te leggen en hij veegde wat ze voor 
hem op tafel legden gewoon van tafel. Heel interessant 
was de aflossing van de hulpportiers, die plaatsvond vlak 
nadat Karl binnengekomen was. Zulke aflossingen waren 
er natuurlijk de hele dag, want er was waarschijnlijk nie-
mand die het achter het loket langer dan een uur volhield. 
Op het moment van de aflossing klonk er een klok en te-
gelijkertijd stapten uit een zijdeur de twee hulpportiers 
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die nu aan de beurt waren, ieder gevolgd door zijn loop-
jongen. Ze gingen voorlopig alleen maar even bij het loket 
staan kijken naar de mensen buiten, om vast te stellen in 
welk stadium de beantwoording van de vragen zich be-
vond. Vonden ze het ogenblik gekomen om in te grijpen, 
dan tikten ze de dienstdoende portier op zijn schouder en 
al had hij zich tot dan toe om niets achter zijn rug bekom-
merd, hij begreep het meteen en stond zijn plaats af. Dat 
ging allemaal zo snel dat de mensen buiten vaak overval-
len werden en geschrokken van het plotseling voor hen 
opduikende gezicht bijna achteruitdeinsden. De twee af-
geloste mannen rekten zich uit en verfristen daarna boven 
twee klaarstaande waskommen hun verhitte gezicht, maar 
de afgeloste loopjongens mochten zich nog niet uitrekken; 
die waren nog een tijdje bezig met het oprapen en terug-
leggen van de tijdens hun diensturen op de grond gegooi-
de voorwerpen.  
 Dat alles had Karl een paar momenten met de grootste 
aandacht in zich opgenomen en met een lichte hoofdpijn 
volgde hij zwijgend de hoofdportier, die hem meenam. 
Blijkbaar had ook de hoofdportier gezien hoeveel indruk 
die informatievoorziening op Karl gemaakt had, en hij gaf 
plotseling een ruk aan Karls hand en zei: ‘Zie je, zo wordt 
hier gewerkt.’ Karl had hier in het hotel overigens niet ge-
luierd, maar van zulk werk had hij toch geen idee gehad 
en bijna helemaal vergetend dat de hoofdportier zijn grote 
vijand was, keek hij naar hem op en knikte zwijgend en 
instemmend. Maar dat vond de hoofdportier blijkbaar 
weer een overschatting van de hulpportiers en misschien 
onbeleefd tegen zijn persoon, want alsof hij Karl voor de 
gek had gehouden, riep hij, ook al kon iedereen hem ho-
ren: ‘Natuurlijk is dat het domste werk van het hele hotel; 
als je een uur hebt staan luisteren, ken je langzamerhand 
alle vragen die er gesteld worden en de rest hoef je toch 
niet te beantwoorden! Als jij niet brutaal en ongemanierd 
geweest was, als je niet gelogen, gefuifd, gezopen en ge-
stolen had, dan had ik je misschien achter zo’n raam kun-



 165 

nen zetten, want daarvoor kan ik alleen maar domme kop-
pen gebruiken!’ Karl hoorde het schelden op hemzelf niet 
eens, zo verontwaardigd was hij dat het eerlijke en zware 
werk van de hulpportiers niet gewaardeerd werd, maar 
belachelijk gemaakt en bovendien belachelijk gemaakt 
werd door een man die, als hij achter zo’n loket had dur-
ven zitten, vast en zeker na een paar minuten onder hilari-
teit van alle vragers het veld had moeten ruimen. ‘Laat me 
gaan!’ zei Karl, want zijn nieuwsgierigheid met betrekking 
tot de portiersloge was ruimschoots bevredigd, ‘ik wil 
niks meer met u te maken hebben!’ ‘Daar kom je niet mee 
weg!’ zei de hoofdportier; hij greep Karls armen, zodat die 
zich helemaal niet meer verroeren kon en droeg hem let-
terlijk naar het andere eind van de portiersloge. Zagen de 
mensen buiten niet hoe gewelddadig de hoofdportier 
was? En als ze dat zagen, wat vonden ze er dan van, dat 
niemand er iets van zei, dat niemand op zijn minst op de 
ruit tikte om de hoofdportier te laten merken dat hij beke-
ken werd en niet met Karl kon doen wat hij wilde.  
 Maar al gauw had Karl ook geen hoop meer op hulp 
vanuit de hal, want de hoofdportier trok aan een snoer en 
voor de ruiten van de halve portiersloge gingen vliegens-
vlug tot aan het plafond zwarte gordijnen dicht. Ook in dit 
deel van de portiersloge waren mensen, maar die waren 
allemaal druk aan het werk en hadden geen oog en oor 
voor dingen die niets met hun werk te maken hadden. Bo-
vendien waren ze helemaal van de hoofdportier afhanke-
lijk en hadden in plaats van Karl te helpen liever geholpen 
om alles te verbergen, wat de hoofdportier ook zou ver-
zinnen. Er zaten bijvoorbeeld zes hulpportiers bij zes tele-
foons. Zoals je meteen zag, was het zo geregeld dat er al-
tijd één alleen gesprekken aannam, terwijl zijn buurman 
na de van de eerste ontvangen notities de opdrachten tele-
fonisch doorgaf. Dit waren de nieuwste telefoons, waar-
voor geen telefooncellen nodig waren, want het bellen 
klonk niet luider dan gesjirp; je kon in de telefoon fluiste-
ren en toch kwamen de woorden dankzij speciale elektri-
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sche versterkingen met een donderstem op hun bestem-
ming. Daarom hoorde je de drie sprekers aan hun telefoon 
nauwelijks en je had kunnen denken dat ze mompelend 
naar een of ander voorval in de telefoonhoorn keken, ter-
wijl de drie anderen als verdoofd door het opdringende, 
voor de omgeving onhoorbare lawaai hun hoofden op het 
papier lieten zakken dat ze moesten beschrijven. Ook hier 
stond naast ieder van de drie sprekers een loopjongen om 
te helpen; die drie jongens deden niets anders dan afwis-
selend hun hoofd luisterend naar hun baas uitsteken en 
dan haastig, alsof ze gestoken werden, in reusachtige gele 
boeken – de omgeslagen stapels bladen ritselden veel lui-
der dan elk geluid van de telefoons – de telefoonnummers 
zoeken.  
 Karl kon niet nalaten dat allemaal precies te volgen, on-
danks dat de hoofdportier, die was gaan zitten, hem in 
een soort houdgreep voor zich had. ‘Het is mijn plicht,’ zei 
de hoofdportier, terwijl hij Karl door elkaar schudde, alsof 
hij alleen maar wilde zorgen dat die zijn gezicht naar hem 
toekeerde, ‘om wat de eerste kelner om welke reden dan 
ook verzuimd heeft in naam van de hoteldirectie nog een 
beetje in te halen. Zo komt iedereen hier altijd voor een 
ander op. Anders zou zo’n groot bedrijf ondenkbaar zijn. 
Je zult misschien zeggen dat ik niet je directe meerdere 
ben; nou, des te beter dat ik me hiermee bezighoud, nu 
niemand anders het doet. Verder sta ik als hoofdportier 
zo’n beetje boven iedereen, want ik ga toch over alle in-
gangen van het hotel, dus deze hoofdingang, de drie mid-
delgrote en de tien kleine ingangen, om niet te spreken 
over de ontelbare deurtjes en de uitgangen zonder deur. 
Natuurlijk moeten alle betreffende ploegen mij onvoor-
waardelijk gehoorzamen. Dat is een grote eer, maar aan de 
andere kant ben ik tegenover de hoteldirectie natuurlijk 
verplicht niemand te laten gaan die ook maar een beetje 
verdacht is. En juist jou vind ik nou eenmaal heel ver-
dacht.’ En van plezier hief hij zijn handen en liet ze weer 
hard terugslaan, dat het kletste en pijn deed. ‘Het kan 
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zijn,’ voegde hij er op een vorstelijke manier aan toe, ‘dat 
je bij een andere uitgang ongemerkt was weggekomen, 
want ik vond je natuurlijk niet belangrijk genoeg om spe-
ciale orders te geven. Maar nu je eenmaal hier bent, wil ik 
van je genieten. Verder twijfelde ik er niet aan of je zou je 
houden aan de afspraak die we bij de hoofdingang maak-
ten, want de regel is dat een brutaal en ongehoorzaam 
persoon daar en dan met zijn ondeugden ophoudt waar 
het hem schaadt. Dat zul je nog vaak merken bij jezelf.’  
 ‘U moet niet denken,’ zei Karl, terwijl hij de eigenaardig 
muffe geur inademde die de hoofdportier verspreidde en 
die hij pas rook nu hij zo lang vlak bij hem stond, ‘u moet 
niet denken,’ zei hij, ‘dat u me helemaal in uw macht hebt, 
want ik kan schreeuwen.’ ‘En ik kan je mond dichtstop-
pen,’ zei de portier net zo rustig en snel, alsof hij dat zo 
nodig ook zou doen. ‘En als ze hier voor jou binnenko-
men, denk je dan echt dat er iemand is die je gelijk geeft 
tegenover mij, de hoofdportier? Je snapt dus wel hoe on-
zinnig die hoop is. Weet je, toen je nog in uniform was, 
zag je er nog een beetje redelijk uit, maar in dit pak, dat 
echt alleen in Europa kan…’ En hij trok aan alle kanten 
aan het pak, dat er nu, al was het vijf maanden geleden 
nog bijna nieuw geweest, versleten, gekreukt en vooral 
vlekkerig uitzag, wat hoofdzakelijk te wijten was aan de 
achteloosheid van de liftjongens, die elke dag opdracht 
hadden de vloer van de zaal glad en stofvrij te maken, 
maar die uit luiheid niet echt schoonmaakten, maar de 
vloer met de een of andere olie bevochtigden en daarmee 
tegelijkertijd alle kleren aan de kapstokken schandelijk be-
sproeiden. Je kon je kleren opbergen waar je wilde, maar 
er was altijd wel iemand die zijn kleren net niet bij de 
hand had, de verstopte kleren van een ander makkelijk 
kon vinden en even leende. En misschien was dat net de-
gene die die dag de zaal schoon moest maken en de kleren 
niet alleen met olie besproeide, maar ze van boven tot on-
der nat maakte. Alleen Renell had zijn dure kleren ver-
stopt op een geheime plaats, waar nauwelijks niemand ze 
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had weggehaald, ook omdat niemand misschien uit 
slechtheid of gierigheid kleren van anderen leende, maar 
ze alleen uit haast en nalatigheid pakte waar hij ze aantrof. 
Maar zelfs op Renells pak zat midden op de rug een ron-
de, roodachtige olievlek en in de stad zou een kenner aan 
die vlek zelfs in die elegante jonge man een liftjongen her-
kennen.  
 En Karl zei bij deze herinneringen tegen zichzelf dat hij 
ook als liftjongen genoeg geleden had en dat toch alles 
vergeefs was geweest, want nu was dat werk als liftjongen 
niet zoals hij had gehoopt een voorstadium voor een be-
tere baan geweest, maar hij was eerder nog verder naar 
beneden gehaald en zelfs bijna in de gevangenis terechtge-
komen. Bovendien werd hij nu nog vastgehouden door de 
hoofdportier, die bedacht hoe hij Karl nog verder te schan-
de kon maken. En helemaal vergetend dat de hoofdportier 
er niet de man naar was om zich te laten overtuigen, riep 
Karl, die met zijn hand die net vrij was tegen zijn voor-
hoofd sloeg: ‘En als ik u echt niet gegroet had, hoe kan een 
volwassen mens door niet-groeten dan zo wraakzuchtig 
worden?’  
 ‘Ik ben niet wraakzuchtig,’ zei de hoofdportier, ‘ik wil 
alleen je zakken doorzoeken. Ik ben ervan overtuigd dat ik 
niks zal vinden, want je bent wel zo voorzichtig geweest 
om je vriend langzamerhand alles, elke dag wat, weg te la-
ten slepen. Maar doorzocht moet je worden.’ En hij greep 
al zo heftig in een van de zakken van Karls jasje, dat de 
naden knapten. ‘Hier is niks,’ zei hij, terwijl hij gauw de 
inhoud van die zak in zijn hand inspecteerde, een recla-
me-agenda van het hotel, een blad met opgaven handels-
correspondentie, een paar jas- en broekknopen, het visite-
kaartje van de chef-kokkin, een nagelvijltje dat een gast 
hem bij het koffers pakken ooit had toegeworpen, een oud 
zakspiegeltje dat Renell hem als dank voor misschien tien 
vervangingen gegeven had en nog een paar kleinigheden. 
‘Dit is dus niks,’ herhaalde de hoofdportier en hij gooide 
alles onder de bank, alsof het vanzelfsprekend was dat 
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Karls eigendom onder de bank thuishoorde, voor zover 
het niet gestolen was. Maar nu is het genoeg! zei Karl te-
gen zichzelf – zijn gezicht was waarschijnlijk vuurrood – 
en toen de hoofdportier, die door de hebzucht onvoorzich-
tig geworden in Karls andere zak woelde, glipte Karl met 
een ruk uit zijn mouwen, trapte met een eerste, nog onbe-
heerste sprong een hulpportier nogal hard in zijn kruis, 
rende door de zwoele lucht eigenlijk langzamer dan hij 
bedoelde naar de deur, maar was gelukkig buiten voor de 
hoofdportier in zijn zware jas zelfs maar kon opstaan. De 
organisatie van de bewaking was misschien toch niet zo 
voorbeeldig; aan verschillende kanten rinkelden bellen, 
God weet waarvoor, hotelmedewerkers liepen in de 
hoofdingang in zo groten getale door elkaar dat je haast 
zou denken dat ze op een onopvallende manier het naar 
buiten gaan onmogelijk wilden maken, want veel systeem 
was er in dat heen en weer lopen niet te ontdekken – maar 
in elk geval was Karl al gauw buiten; alleen moest hij nog 
over het hoteltrottoir lopen, want de straat was niet te be-
reiken, doordat er een onafgebroken rij optrekkende en 
remmende automobielen voorbij de hoofdingang reed. 
Die automobielen reden om zo snel mogelijk bij hun baas 
te komen bumper aan bumper en werden allemaal voor-
uitgeduwd door de automobiel erachter. Voetgangers die 
bijzonder veel haast hadden om over te steken, stapten 
hier en daar wel door de afzonderlijke automobielen heen, 
alsof daar een stuk openbare weg was en het kon hun niet 
schelen of er in de automobiel alleen een chauffeur en be-
dienden zaten of ook de meest voorname mensen. Maar 
zulk gedrag leek Karl toch overdreven en je moest de situ-
atie wel kennen om dat te wagen; hij kon makkelijk een 
automobiel treffen waarvan de inzittenden dat niet accep-
teerden, hem eruitgooiden en een schandaal veroorzaak-
ten, en niets had hij als weggelopen, verdachte hotelmede-
werker in hemdsmouwen meer te vrezen. Tenslotte kon 
de rij automobielen niet eeuwig zo doorgaan en zolang hij 
bij het hotel bleef, wekte hij eigenlijk de minste verden-
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king. Inderdaad kwam Karl ten slotte op een plek waar de 
rij automobielen niet eindigde, maar afboog naar de weg 
en minder druk werd. Juist wilde hij het verkeer op de 
weg in glippen, waar waarschijnlijk nog veel verdachter 
uitziende mensen dan hij vrij rondliepen, toen hij vlakbij 
zijn naam hoorde roepen. Hij draaide zich om en zag hoe 
twee welbekende liftjongens uit een lage, kleine deurope-
ning, die eruitzag als de ingang van een grafkelder, met 
uiterste inspanning een brancard trokken waarop, zoals 
Karl nu zag, waarachtig Robinson lag met allerlei verban-
den om zijn hoofd, gezicht en armen. Het was een vrese-
lijk gezicht, als hij zijn armen naar zijn ogen bracht om 
met het verband de tranen af te vegen die hij vergoot van 
pijn of ander verdriet of misschien van vreugde om het 
weerzien met Karl. ‘Roßmann!’ riep hij verwijtend, ‘waar-
om laat je me zo lang wachten? Ik lig me al een uur te ver-
dedigen, dat ze me niet wegbrengen voordat jij er bent! 
Deze kerels –‘ en hij gaf de ene liftjongen een draai om zijn 
oren, alsof hijzelf door de verbanden beschermd was te-
gen klappen – ‘zijn gewoon duivels! Ach, Roßmann, dat 
bezoek aan jou is me duur te staan gekomen!’ ‘Wat heb-
ben ze dan met je gedaan?’ vroeg Karl, terwijl hij naar de 
brancard stapte, die de liftjongens lachend neerzetten om 
uit te rusten. ‘Dat vraag je nog,’ zuchtte Robinson, ‘terwijl 
je ziet hoe ik eruitzie? Wat denk je? Ik ben hoogstwaar-
schijnlijk voor de rest van mijn leven invalide geslagen. Ik 
heb verschrikkelijke pijn van hier tot hier –‘ en hij wees 
eerst naar zijn hoofd en daarna naar zijn tenen. ‘Ik wou 
dat je gezien had hoeveel bloed er uit mijn neus kwam. 
Mijn vest is helemaal verpest, dat heb ik maar hier gela-
ten, mijn broek is gescheurd en ik lig in mijn onderbroek’ 
– en hij lichtte de deken een eindje op en nodigde Karl uit 
om eronder te kijken. ‘Wat moet er van me worden? Ik zal 
minstens een paar maanden moeten liggen en ik zeg met-
een dat ik niemand anders heb dan jou om me te verzor-
gen. Delamarche is veel te ongeduldig. Roßmann, Roß-
mannetje!’ En Robinson stak zijn hand uit naar de achter-
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uitstappende Karl, om hem met aaien voor zich te winnen. 
‘Waarom moest ik zo nodig naar je toe?’ herhaalde hij ver-
schillende keren, om Karl eraan te herinneren dat die me-
deschuldig was aan zijn ongeluk. Nu besefte Karl meteen 
dat het klagen van Robinson niet werd veroorzaakt door 
zijn wonden, maar door de enorme kater die hij had, door-
dat hij in zijn diepe dronkenschap meteen na het inslapen 
gewekt en tot zijn verrassing tot bloedens toe geslagen 
was en in de wakkere wereld de weg niet meer wist. Dat 
de wonden niets voorstelden, was al te zien aan de vorme-
loze verbanden, die bestonden uit oude lappen, waarmee 
de liftjongens hem blijkbaar voor de grap helemaal om-
zwachteld hadden. En ook de twee liftjongens aan de ein-
den van de brancard proestten af en toe van het lachen. 
Alleen was dit niet de plaats om Robinson tot bezinning te 
brengen, want hier joegen de voorbijgangers langs zonder 
zich te bekommeren om de groep bij de brancard en vaak 
sprongen er mensen met een gymnastische zwaai over Ro-
binson heen; de van Karls geld betaalde chauffeur riep 
‘Schiet op, schiet op!’, de liftjongens tilden met een laatste 
krachtsinspanning de brancard op, Robinson pakte Karls 
hand en zei vleiend ‘Kom maar, kom maar’ – kon Karl in 
de kleren waarin hij erbij liep niet nog het beste in het 
donker van de automobiel zitten? En zo nam hij plaats 
naast Robinson, die zijn hoofd tegen hem aan vlijde, de 
achterblijvende liftjongens schudden hem als hun vroe-
gere collega door het raampje hartelijk de hand en de au-
tomobiel draaide met een scherpe bocht naar de weg; het 
leek alsof er per se een ongeluk moest gebeuren, maar 
meteen nam het allesomvattende verkeer ook de kaars-
rechte koers van deze automobiel rustig op.  
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Het moest wel een afgelegen straat in een voorstad zijn 
waar de automobiel stilhield, want rondom heerste stilte, 
op de stoeprand zaten kinderen te spelen en een man met 
een hoop oude kleren over zijn schouder riep speurend 
omhoog naar de ramen van de huizen; in zijn vermoeid-
heid voelde Karl zich onbehaaglijk, toen hij uit de automo-
biel op het asfalt stapte, dat de ochtendzon licht en warm 
bescheen. ‘Woon je hier echt?’ riep hij in de automobiel. 
Robinson, die de hele rit vredig had geslapen, mompelde 
iets van ja en leek te wachten tot Karl hem eruit zou dra-
gen. ‘Dan heb ik hier dus niks meer te doen. De groeten,’ 
zei Karl en hij maakte aanstalten om de wat aflopende 
straat uit te gaan. ‘Maar Karl, wat wil je nou?’ riep Robin-
son en hij stond van louter zorgen al tamelijk rechtop in 
de wagen, alleen nog met wat onrustige knieën. ‘Ik moet 
toch gaan?’ zei Karl, die had toegekeken bij Robinsons 
snelle herstel. ‘In hemdsmouwen?’ vroeg Robinson. ‘Ik ga 
nog wel genoeg verdienen voor een jas,’ antwoordde Karl, 
hij knikte Robinson vol vertrouwen toe, groette met opge-
heven hand en zou nu echt weggegaan zijn, als de chauf-
feur niet had geroepen: ‘Wacht even, meneer!’ Vervelend 
genoeg bleek dat de chauffeur nog aanspraak maakte op 
extra geld, want de wachttijd voor het hotel was nog niet 
betaald. ‘Nou ja,’ riep Robinson uit de automobiel, om de 
juistheid van die eis te bevestigen, ‘ik heb daar zo lang op 
je moeten wachten! Iets moet je hem toch geven!’ ‘Ja, na-
tuurlijk,’ zei de chauffeur. ‘Ja, als ik nog wat had,’ zei Karl 
en hij deed een greep in zijn broekzakken, al wist hij dat 
dat geen zin had. ‘Ik kan alleen op u afgaan,’ zei de chauf-
feur, terwijl hij wijdbeens ging staan, ‘van die zieke man 
daar kan ik niks vragen.’ Vanuit de poort naderde een jon-
ge jongen met een aangevreten neus, die op een paar pas-
sen afstand bleef staan luisteren. Er deed juist een politie-
agent zijn ronde door de straat, die de man in hemdsmou-
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wen met gebogen hoofd gadesloeg en bleef staan. Robin-
son, die de politieagent ook gezien had, was zo dom om 
hem uit het andere raampje toe te roepen: ‘Niks aan de 
hand, niks aan de hand!’ alsof je een politieagent als een 
vlieg weg kon jagen. De kinderen die naar de agent had-
den zitten kijken, werden doordat hij stilstond attent ge-
maakt op Karl en de chauffeur en kwamen aanrennen. In 
de poort ertegenover stond een oude vrouw strak naar de 
overkant te kijken.  
 ‘Roßmann!’ riep een stem van boven. Het was Delamar-
che, die dat van het balkon van de hoogste verdieping 
riep. Alleen was hijzelf tegen de wittig blauwe hemel heel 
slecht te zien; hij had blijkbaar een kamerjas aan en stond 
met een toneelkijker de straat in te kijken. Naast hem was 
een rood zonnescherm gespannen, waaronder een vrouw 
leek te zitten. ‘Hallo!’ riep hij met de grootste inspanning 
om zich verstaanbaar te maken, ‘is Robinson er ook?’ ‘Ja!’ 
antwoordde Karl, krachtig ondersteund door een tweede, 
veel luider “ja” van Robinson uit de wagen. ‘Hallo!’ werd 
er teruggeroepen, ‘ik kom zo!’ Robinson boog zich uit de 
wagen. ‘Wat een vent,’ zei hij en die lof op Delamarche 
was bestemd voor Karl, voor de chauffeur, voor de agent 
en voor iedereen die het horen wilde. Boven op het bal-
kon, waar ze uit verstrooidheid nog naar stonden te kij-
ken, hoewel Delamarche al weg was, stond onder het zon-
nescherm nu inderdaad een flinke vrouw op in een rode 
jurk; ze pakte de toneelkijker van de balustrade en keek 
erdoor naar de mensen beneden, die maar geleidelijk een 
andere kant op keken. Karl keek in afwachting van Dela-
marche naar de poort en verder naar de binnenplaats, die 
overgestoken werd door een bijna ononderbroken rij 
knechts, die ieder een kleine, maar blijkbaar heel zware 
kist op hun schouder droegen. De chauffeur was naar zijn 
wagen gegaan en stond om de tijd te doden de lantaarns 
te poetsen met een lap. Robinson betastte zijn ledematen, 
leek verbaasd over de weinige pijn die hij ondanks de 
grootste aandacht kon voelen en begon met zijn hoofd ver 
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voorover voorzichtig een van de dikke verbanden om zijn 
been los te maken. De agent hield zijn zwarte stokje dwars 
voor zich en wachtte zwijgend met het grote geduld dat 
agenten moeten hebben, of ze nu in gewone dienst zijn of 
op de loer liggen. De jongen met de aangevreten neus 
ging op een steen bij de poort zitten met zijn benen voor 
zich uit. De kinderen kwamen geleidelijk met kleine pasjes 
naar Karl toe, want die leek hun, al keek hij niet naar hen, 
door zijn blauwe hemdsmouwen de belangrijkste van alle-
maal.  
 Aan de tijd die verstreek tot Delamarche kwam, was de 
grote hoogte van dit gebouw af te meten. En Delamarche 
kwam zelfs in grote haast met een even gauw omgeslagen 
kamerjas. ‘Daar zijn jullie dan!’ riep hij, blij en streng tege-
lijk. Door zijn grote stappen was telkens even zijn kleurige 
ondergoed te zien. Karl begreep niet helemaal waarom 
Delamarche hier in de stad, in die enorme huurkazerne, 
op de openbare weg er zo informeel gekleed bijliep, alsof 
hij in zijn privévilla was. Net als Robinson was ook Dela-
marche erg veranderd. Zijn donkere, gladgeschoren, pijn-
lijk schone en door grofontwikkelde spieren gevormde ge-
zicht zag er trots uit en boezemde respect in. De felle glans 
van zijn nu altijd wat samengeknepen ogen was verras-
send. Zijn paarse kamerjas was wel oud, vlekkerig en te 
ruim, maar uit dat lelijke kledingstuk bolde boven een 
enorme, donkere das van dikke zijde. ‘En?’ vroeg hij aan 
het hele gezelschap. De agent stapte wat dichterbij en 
leunde tegen de motorkap van de automobiel. Karl gaf 
een korte uitleg. ‘Robinson is een beetje duf, maar als hij 
zijn best doet, komt hij de trappen wel op; de chauffeur 
hier wil nog wat extra voor de rit, die ik al betaald heb. En 
nu ga ik weg. Dag.’ ‘Je gaat niet weg,’ zei Delamarche. 
‘Dat zei ik ook al,’ meldde Robinson zich uit de wagen. 
‘En toch ga ik weg,’ zei Karl en hij deed een paar passen. 
Maar Delamarche stond al achter hem en duwde hem met 
alle macht terug. ‘En ik zeg dat je blijft!’ riep hij. ‘Laat me 
toch!’ zei Karl en hij maakte aanstalten om zijn vrijheid zo 
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nodig met zijn vuisten te bevechten, al maakte hij tegen-
over een man als Delamarche weinig kans. Maar daar 
stond wel de agent, daar was de chauffeur, af en toe lie-
pen er groepen arbeiders door de verder rustige straat; 
zouden die dan toestaan dat Delamarche hem onrecht 
deed? In één kamer had hij niet met hem alleen willen 
zijn, maar hier? Delamarche betaalde nu rustig de chauf-
feur, die met veel buigingen het onverdiend grote bedrag 
in zijn zak stak en uit dankbaarheid naar Robinson ging 
en het blijkbaar met hem besprak hoe hij er het beste uit-
gedragen kon worden. Karl zag dat niemand op hem lette; 
misschien tolereerde Delamarche het eerder als hij stille-
tjes wegging; als ruzie vermeden kon worden, was dat na-
tuurlijk het beste en daarom stapte Karl gewoon de rijweg 
op om zo snel mogelijk weg te komen. De kinderen 
stroomden naar Delamarche om te vertellen dat Karl er-
vandoor ging, maar hij hoefde zelf niet in te grijpen, want 
de agent zei met uitgestoken stok: ‘Stop!’  
 ‘Hoe heet je?’ vroeg hij, terwijl hij de stok onder zijn 
arm schoof en langzaam een boekje tevoorschijn haalde. 
Karl bekeek hem nu voor het eerst beter; het was een ster-
ke man, maar zijn haar was al bijna helemaal wit. ‘Karl 
Roßmann,’ zei hij. ‘Roßmann,’ herhaalde de agent, zonder 
twijfel alleen omdat hij een rustige en grondige man was, 
maar Karl, die hier eigenlijk voor het eerst met Ameri-
kaanse autoriteiten te doen had, vatte die herhaling al op 
als een zekere verdenking. En zijn zaak stond er inder-
daad niet goed voor, want zelfs Robinson, die het toch zo 
druk had met zichzelf, vroeg Delamarche vanuit de wa-
gen zwijgend en met levendige handbewegingen of hij 
Karl alsjeblieft wilde helpen. Maar Delamarche wees dat 
haastig hoofdschuddend af en stond werkeloos toe te kij-
ken met zijn handen in zijn veel te grote zakken. De jon-
gen op de drempel vertelde een vrouw die nu pas de 
poort uitkwam het hele verhaal vanaf het begin. De kin-
deren stonden in een halve cirkel achter Karl en keken 
zwijgend op naar de politieagent.  
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 ‘Je papieren,’ zei de agent. Dat vroeg hij waarschijnlijk 
alleen maar voor de vorm, want als je geen jasje hebt, zul 
je ook niet veel papieren bij je hebben. Karl zweeg ook om 
liever uitvoerig op de volgende vraag te antwoorden en 
op die manier het ontbreken van papieren zoveel mogelijk 
te verdoezelen. Maar de volgende vraag was: ‘Je hebt dus 
geen papieren?’ en Karl moest nu antwoorden: ‘Niet bij 
me.’ ‘Dat is niet zo best,’ zei de agent; hij keek peinzend 
de kring rond en tikte met twee vingers op de kaft van zijn 
boekje. ‘Heb je een baan?’ vroeg de agent ten slotte. ‘Ik 
was liftjongen,’ zei Karl. ‘Je was liftjongen, maar dat ben je 
dus niet meer en waar leef je nu dan van?’ ‘Nu ga ik 
nieuw werk zoeken.’ ‘Ben je nu dan ontslagen?’ ‘Ja, een 
uur geleden.’ ‘Op staande voet?’ ‘Ja,’ zei Karl en hief zijn 
hand, als om zich te verontschuldigen. Het hele verhaal 
kon hij hier niet vertellen en als dat mogelijk geweest was, 
leek het toch een uitzichtloze zaak om dreigend onrecht af 
te wenden met een verhaal over geleden onrecht. En als 
de goedheid van de chef-kokkin en het inzicht van de eer-
ste kelner hem geen recht gedaan hadden, hoefde hij het 
van het gezelschap hier op straat zeker niet te verwachten.  
 ‘En je bent zonder jas ontslagen?’ vroeg de agent. ‘Ja,’ 
zei Karl; in Amerika hadden de autoriteiten dus ook de 
gewoonte om te vragen wat ze toch al zagen. (Wat had 
zijn vader zich bij het aanvragen van het paspoort moeten 
ergeren over het nutteloze gevraag van de autoriteiten!) 
Karl had veel zin om weg te rennen en zich ergens te ver-
stoppen om geen vragen meer te hoeven aanhoren. En nu 
stelde de agent uitgerekend de vraag waar Karl het bangst 
voor was en waarvan het onrustige vooruitzicht had ge-
zorgd dat hij zich tot nu toe waarschijnlijk minder voor-
zichtig had gedragen dan anders: ‘In welk hotel werkte je 
dan?’ Hij boog zijn hoofd en gaf geen antwoord: op die 
vraag wilde hij beslist geen antwoord geven. Het mocht 
niet gebeuren dat hij onder politie-escorte terug moest 
naar Hotel Occidental, dat hij daar verhoord werd, dat 
vriend en vijand erbijgehaald werden, dat de chef-kokkin 
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haar toch al niet meer zo gunstige oordeel over Karl hele-
maal opgaf, dat ze, denkend dat hij in Pension Brenner was, 
hem aantrof met een politieagent, onder arrest, in hemds-
mouwen en zonder visitekaartje, terwijl de eerste kelner 
misschien alleen maar begrijpend zou knikken, maar de 
hoofdportier daarentegen zou beginnen over Gods hand, 
die de schooier eindelijk gevonden had.  
 ‘Hij werkte in Hotel Occidental,’ zei Delamarche, die 
naast de agent kwam staan. ‘Nee!’ riep Karl en stampte 
met zijn voet, ‘dat is niet waar!’ Delamarche keek hem met 
spottend getuite lippen aan, alsof hij nog heel andere din-
gen kon verraden. Bij de kinderen zorgde Karls onver-
wachte opwinding voor grote consternatie en ze gingen 
naar Delamarche om Karl vandaar goed te bekijken. Ro-
binson had zijn hoofd helemaal uit de wagen gestoken en 
gedroeg zich van de spanning heel rustig; af en toe een 
knipoog was zijn enige beweging. De jongen in de poort 
klapte in zijn handen van plezier en de vrouw naast hem 
gaf hem een por met haar elleboog dat hij rustig moest 
blijven. De sjouwers hadden net ontbijtpauze en versche-
nen allemaal met grote bakken zwarte koffie, waarin ze 
met stokbrood roerden. Een paar gingen er op de stoep-
rand zitten en allemaal slurpten ze luid hun koffie.  
 ‘U kent deze jongen, geloof ik?’ vroeg de agent aan De-
lamarche. ‘Beter dan me lief is,’ zei Delamarche. ‘Ik heb in-
dertijd veel goeds voor hem gedaan, maar kreeg stank 
voor dank, wat u na het korte verhoor met hem wel zult 
begrijpen.’ ‘Ja,’ zei de agent, ‘het schijnt een koppige jon-
gen te zijn.’ ‘Dat is hij ook,’ zei Delamarche, ‘maar dat is 
nog niet zijn slechtste eigenschap.’ ‘O nee?’ zei de agent. 
‘Nee,’ zei Delamarche, die nu op zijn praatstoel zat en 
daarbij met zijn handen in de zakken zijn hele jas in een 
zwaaiende beweging bracht, ‘het is een dure jongen. Mijn 
vriend in de wagen en ik hebben hem toevallig uit de goot 
gehaald, hij had toen geen idee hoe het in Amerika toe-
ging, hij kwam net uit Europa, waar ze hem ook niet kon-
den gebruiken, nou, wij namen hem op sleeptouw, legden 
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hem alles uit, wilden hem een baantje geven en dachten, al 
wees alles op het tegendeel, een bruikbare vent van hem 
te maken, toen hij op een nacht gewoon verdween en dat 
onder omstandigheden die ik niet zal noemen. Ja toch?’ 
vroeg Delamarche ten slotte en hij trok Karl aan zijn 
hemdsmouw. ‘Achteruit, kinderen!’ riep de agent, want 
die waren zover opgedrongen, dat Delamarche bijna over 
een van hen gestruikeld was. Intussen waren ook de sjou-
wers, die het interessante van dit verhoor tot nu toe on-
derschat hadden, erop attent geworden en ze waren in een 
dichte kring achter Karl komen staan, die nu ook geen 
stap achteruit had kunnen doen en wiens oren bovendien 
tuitten van de stemmen van die sjouwers, die in een vol-
komen onverstaanbaar en misschien met Slavische woor-
den doorspekt Engels meer stonden te bulderen dan te 
praten.  
 ‘Bedankt voor de informatie,’ zei de agent en hij salu-
eerde voor Delamarche. ‘In elk geval neem ik hem mee en 
laat hem terugbrengen naar Hotel Occidental.’ Maar Dela-
marche zei: ‘Mag ik vragen of u de jongen voorlopig aan 
mij overlaat? Ik heb nog het een en ander met hem te rege-
len. Ik beloof dan dat ik hem zelf naar Hotel Occidental te-
rug zal brengen.’ ‘Daar kan ik niet aan beginnen,’ zei de 
agent. Delamarche zei: ‘Hier is mijn visitekaartje’ en over-
handigde hem een kaartje. De agent keek er waarderend 
naar, maar zei vriendelijk glimlachend: ‘Nee, dat heeft 
geen zin.’  
 Al had Karl tot nu toe moeten oppassen voor Delamar-
che, hij zag hem nu als zijn enige redding. Delamarche 
deed bij de agent wel verdacht veel moeite voor Karl, 
maar in elk geval kon Karl van Delamarche makkelijker 
dan van de agent gedaan krijgen dat hij Karl niet terug-
bracht naar het hotel. En zelfs als Karl aan de hand van 
Delamarche terugkwam in het hotel, was dat veel minder 
erg dan met politiebegeleiding. Maar voorlopig mocht 
Karl natuurlijk niet laten merken dat hij inderdaad naar 
Delamarche wilde, anders was alles verpest. En onrustig 
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keek hij naar de hand van de agent, die elk ogenblik om-
hoog kon komen om hem in zijn kraag te grijpen.  
 ‘Ik moet toch op zijn minst weten waarom hij op 
staande voet ontslagen is,’ zei de agent ten slotte, terwijl 
Delamarche met een chagrijnig gezicht opzijkeek en het 
visitekaartje verfrommelde tussen zijn vingertoppen. 
‘Maar hij is toch helemaal niet ontslagen?’ riep Robinson 
tot ieders verrassing en hij boog zich steunend op de 
chauffeur zover mogelijk uit de wagen. ‘Integendeel: hij 
heeft daar een goede baan. In de slaapzaal is hij de baas en 
hij kan iedereen meenemen die hij wil. Hij heeft het alleen 
heel druk en als je iets van hem nodig hebt, moet je lang 
wachten. Altijd zit hij bij de eerste kelner, bij de chef-kok-
kin en hij is een vertrouwenspersoon. Ontslagen is hij in 
elk geval niet. Ik weet niet waarom hij dat gezegd heeft. 
Hoe kan hij dan ontslagen zijn? Ik raakte in het hotel 
zwaargewond en toen kreeg hij opdracht om me naar huis 
te brengen en omdat hij net zijn jasje niet aanhad, is hij ge-
woon zonder jasje meegereden. Ik kon niet nog eens 
wachten tot hij zijn jasje had gehaald.’ ‘Nou dan,’ zei De-
lamarche met uitgespreide armen, op een toon alsof hij de 
agent een gebrek aan mensenkennis verweet en die twee 
woorden van hem leken in de vaagheid van Robinsons 
uitlating een onmiskenbare helderheid te scheppen.  
 ‘Maar klopt het ook?’ vroeg de agent al minder zelfver-
zekerd. ‘En als het klopt, waarom doet die jongen dan als-
of hij ontslagen is?’ ‘Je moet antwoord geven,’ zei Dela-
marche. Karl keek de agent aan, die hier tussen vreemde 
mensen, die alleen maar aan zichzelf dachten, orde moest 
scheppen en iets van zijn algemene zorgen sloeg ook over 
op Karl. Hij wilde niet liegen en hield zijn handen stevig 
ineengestrengeld op zijn rug.  
 In de poort verscheen een opzichter, die in zijn handen 
klapte, ten teken dat de sjouwers weer aan het werk moes-
ten. Ze goten de drab uit hun koffiebak en gingen ver-
stommend en met wankele passen het gebouw in. ‘Zo ko-
men we er nooit,’ zei de agent en hij wilde Karl bij zijn 
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arm pakken. Karl deinsde nog onwillekeurig achteruit, 
voelde de ruimte die er door het vertrek van de sjouwers 
was ontstaan, draaide zich om en begon met een paar 
grote sprongen te rennen. De kinderen slaakten één grote 
kreet en renden met uitgestrekte armpjes een paar passen 
mee. ‘Houd hem!’ riep de agent door de lange, bijna lege 
straat en rende, terwijl hij dat regelmatig bleef roepen, 
achter Karl aan met een geruisloze vaart die van veel 
kracht en oefening getuigde. Het was voor Karl een geluk 
dat de achtervolging plaatsvond in een arbeiderswijk. Ar-
beiders kiezen nooit de kant van het gezag. Karl rende 
midden op de rijweg, omdat hij daar de minste hindernis-
sen tegenkwam en zag nu dat er hier en daar arbeiders op 
de stoeprand bleven staan om rustig te kijken, terwijl de 
agent zijn ‘Houd hem!’ naar hen riep en al rennend aan 
één stuk door zijn stok naar Karl uitstak, terwijl hij ver-
standig genoeg op de gladde stoep bleef. Karl had weinig 
hoop en verloor die bijna helemaal, toen de agent nu bij de 
nadering van zijstraten, waar vast en zeker ook agenten de 
ronde deden, haast verdovende fluitsignalen gaf. Karls 
voordeel was alleen zijn lichte kleding; hij vloog of liever 
struikelde de steeds verder glooiende straat af, alleen 
maakte hij verstrooid door zijn slaperigheid vaak te hoge, 
tijdrovende en nutteloze sprongen. Bovendien had de 
agent steeds zijn doel voor ogen, zonder te hoeven naden-
ken, maar voor Karl was het rennen eigenlijk bijzaak, hij 
moest nadenken, kiezen tussen verschillende mogelijkhe-
den en telkens een beslissing nemen. Zijn wat wanhopige 
plan was voorlopig dwarsstraten te mijden, omdat hij niet 
kon weten wat hij tegenkwam en misschien zou hij daar 
recht op een politiepost af lopen; hij wilde zo lang moge-
lijk in deze overzichtelijke straat blijven, die pas ver bene-
den uitkwam op een brug, die wat verder verdween in 
een nevel van water en zon. Net wilde hij na dat besluit 
zijn snelheid verhogen om de eerste dwarsstraat in grote 
vaart te passeren, toen hij niet ver voor zich een agent zag 
die loerend tegen de donkere muur van een in de scha-
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duw liggend gebouw gedrukt stond, klaar om op het goe-
de moment op Karl af te springen. Nu was de dwarsstraat 
zijn enige kans en toen hij uit die straat heel onschuldig 
zijn naam hoorde roepen – het leek eerst zinsbedrog, want 
hij had al de hele tijd een suizen in zijn oren, aarzelde hij 
niet langer en sloeg om de agenten zoveel mogelijk te ver-
rassen, met een draai op één voet haaks die straat in.  
 Nauwelijks was hij twee sprongen ver – dat iemand zijn 
naam geroepen had, was hij al weer vergeten, nu floot ook 
de tweede agent, diens verse krachten waren te merken, 
verre voorbijgangers in deze dwarsstraat leken sneller te 
gaan lopen – of iemand greep uit een kleine huisdeur 
Karls hand en trok hem met de woorden ‘Stil zijn!’ een 
donkere gang in. Het was Delamarche, helemaal buiten 
adem, met verhitte wangen en zijn haren plakten rondom 
op zijn hoofd. Zijn kamerjas had hij onder zijn arm en hij 
was alleen gekleed in hemd en onderbroek. De deur, die 
niet de gewone voordeur was, maar een onopvallende zij-
ingang, had hij meteen dicht en op slot gedaan. ‘Moment,’ 
zei hij, terwijl hij met zijn hoofd omhoog tegen de muur 
leunde en hijgde. Karl lag bijna in zijn arm en drukte half-
bewusteloos zijn gezicht tegen zijn borst. ‘Daar gaan de 
heren,’ zei Delamarche en hij wees met zijn vinger luiste-
rend naar de deur. Inderdaad renden nu de twee agenten 
voorbij en hun rennen klonk in de lege straat als het slaan 
van staal op steen. ‘Maar jij had het zwaar te verduren,’ 
zei Delamarche tegen Karl, die nog steeds naar adem 
snakte en geen woord kon uitbrengen. Delamarche zette 
hem voorzichtig op de grond, knielde naast hem, streek 
een paar keer over zijn voorhoofd en bekeek hem. ‘Het 
gaat wel weer,’ zei Karl ten slotte en hij stond moeizaam 
op. ‘Vooruit dan,’ zei Delamarche, die zijn kamerjas weer 
aangetrokken had en hij duwde Karl, die nog met gebo-
gen hoofd stond van vermoeidheid, voor zich uit. Van tijd 
tot tijd schudde hij Karl door elkaar om hem wakker te 
houden. ‘Ben je moe?’ zei hij. ‘Jij kon vrijuit lopen als een 
paard, maar ik moest hier door die verdomde gangen en 
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binnenplaatsen sluipen. Maar gelukkig kan ik ook ren-
nen.’ Van trots gaf hij Karl een flinke klap op zijn rug. 
‘Van tijd tot tijd is zo’n hardloopwedstrijd met de politie 
een goede oefening.’ ‘Ik was al moe, toen ik begon te ren-
nen,’ zei Karl. ‘Voor slecht rennen bestaat geen excuus,’ 
zei Delamarche. ‘Als ik er niet was, hadden ze je allang te 
pakken.’ ‘Dat denk ik ook,’ zei Karl, ‘ik ben je heel dank-
baar.’ ‘Zeker weten,’ zei Delamarche.  
 Ze liepen door een lange, smalle gang, die met donkere, 
gladde stenen geplaveid was. Hier en daar verscheen links 
of rechts een trap of je kreeg een doorkijkje in een andere 
lange gang. Volwassenen waren er nauwelijks te zien en 
er speelden alleen kinderen op de lege trappen. Bij een ba-
lustrade stond een klein meisje te huilen en haar hele ge-
zicht glansde van de tranen. Nauwelijks had ze Delamar-
che gezien, of ze rende met open mond en naar adem 
snakkend de trap op en kalmeerde pas boven, toen ze er 
door herhaaldelijk achteromkijken van overtuigd was dat 
niemand haar volgde of wilde volgen. ‘Die heb ik daarnet 
omvergelopen,’ zei Delamarche lachend en hij dreigde 
met zijn vuist, waarop ze krijsend verder naar boven ren-
de.  
 Ook de binnenplaatsen die ze overstaken waren bijna 
helemaal verlaten. Hier en daar duwde een knecht een 
handkar voor zich uit, een vrouw vulde aan de pomp een 
kan met water, een postbode stak met rustige pas de hele 
binnenplaats over, een oude man met een witte snor zat 
met zijn benen over elkaar voor een glazen deur een pijp 
te roken, voor een expeditiebedrijf werden kisten uitgela-
den, de werkeloze paarden draaiden gelijkmoedig hun 
hoofden, een man in stofjas controleerde met een papier in 
de hand het hele karwei, in een kantoor stond het raam 
open en een medewerker die aan zijn bureau zat, had zich 
daarvan afgekeerd en keek peinzend naar buiten, waar 
Karl en Delamarche juist voorbijkwamen.  
 ‘Een rustiger buurt kun je je niet wensen,’ zei Delamar-
che. ‘’s Avonds is het hier een paar uur heel lawaaiig, 
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maar overdag gaat het hier voorbeeldig toe.’ Karl knikte; 
hem leek het wel erg rustig. ‘Ik zou nergens anders kun-
nen wonen,’ zei Delamarche, ‘want Brunelda kan absoluut 
niet tegen lawaai. Ken je Brunelda? Nou, je zult haar wel 
zien. In elk geval raad ik je aan om zo stil mogelijk te 
doen.’  
 Toen ze bij de trap naar de woning van Delamarche 
kwamen, was de automobiel al weg en de jongen met de 
aangevreten neus kwam melden, zonder verbaasd te zijn 
dat Karl weer verscheen, dat hij Robinson de trap had op-
gedragen. Delamarche knikte hem alleen maar toe, alsof 
de jongen zijn knecht was, die zijn vanzelfsprekende 
plicht gedaan had en trok Karl, die even aarzelde en de 
zonnige straat in keek, mee de trap op. ‘We zijn zo boven,’ 
zei Delamarche tijdens het traplopen een paar keer, maar 
zijn voorspelling ging niet in vervulling: telkens kwam er 
na een trap een nieuwe trap met een bijna onmerkbaar an-
dere richting. Eén keer bleef Karl zelfs staan, eigenlijk niet 
van vermoeidheid, maar uit een weerloos gevoel tegen-
over de lengte van die trappen. ‘De woning ligt heel 
hoog,’ zei Delamarche, toen ze verderliepen, ‘maar ook 
dat heeft zijn voordelen. Je gaat heel zelden naar buiten, je 
loopt de hele dag in je kamerjas, en we hebben het heel ge-
zellig. Natuurlijk komt er op deze hoogte ook geen be-
zoek.’ Waar zou bezoek ook vandaan moeten komen? 
dacht Karl.  
 Eindelijk verscheen op een overloop Robinson voor een 
gesloten voordeur en nu waren ze er; de trap was nog niet 
eens afgelopen, maar ging door in het halfdonker, zonder 
dat er iets op een spoedig einde leek te wijzen. ‘Dat dacht 
ik wel,’ zei Robinson zacht, alsof hij nog pijn had, ‘Dela-
marche komt hem brengen! Roßmann, wat zou je zonder 
Delamarche moeten beginnen?’ Robinson stond in zijn on-
dergoed en probeerde zo goed mogelijk het dekentje om 
te slaan dat hij van Hotel Occidental had meegekregen; het 
was niet duidelijk waarom hij niet naar binnen ging, in 
plaats van zich hier belachelijk te maken voor mensen die 
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voorbij konden komen. ‘Slaapt ze?’ vroeg Delamarche. ‘Ik 
geloof het niet,’ zei Robinson, ‘maar ik wou toch even 
wachten tot je kwam.’ ‘Eerst moeten we kijken of ze 
slaapt,’ zei Delamarche en hij boog zich naar het sleutel-
gat. Nadat hij er lang en met verschillende hoofdhoudin-
gen doorheen gekeken had, kwam hij overeind en zei: ‘Ze 
kunt haar niet goed zien, het rolgordijn is neergelaten. Ze 
zit op de canapé, misschien slaapt ze.’ ‘Is ze dan ziek?’ 
vroeg Karl, want Delamarche stond erbij alsof hij om raad 
vroeg. Maar nu antwoordde hij op scherpe toon met een 
wedervraag: ‘Ziek?’ ‘Hij kent haar immers niet,’ zei Robin-
son verontschuldigend.  
 Een paar deuren verder waren twee vrouwen de gang 
in gestapt, ze veegden hun handen aan hun schort af, ke-
ken naar Delamarche en Robinson en leken het over hen te 
hebben. Uit een deur sprong nog een heel jong meisje met 
glanzend, blond haar, dat zich tussen de twee vrouwen 
vlijde door hun een arm te geven.  
 ‘Dat zijn rotwijven,’ zei Delamarche zacht, maar blijk-
baar alleen om rekening te houden met de slapende Bru-
nelda, ‘als het zo doorgaat, geef ik ze aan bij de politie en 
dan zijn we ze vijf jaar kwijt. Niet kijken,’ fluisterde hij te-
gen Karl, die er niets verkeerds aan vond om naar de 
vrouwen te kijken, als ze toch op de gang moesten wach-
ten tot Brunelda wakker werd. En geërgerd schudde hij 
zijn hoofd, alsof Delamarche hem niet hoefde te vertellen 
wat hij moest doen, en omdat nog duidelijker te laten zien, 
wilde hij naar de vrouwen toe gaan, maar daarop pakte 
Robinson met de woorden ‘Pas op, Roßmann!’ zijn mouw 
om hem tegen te houden en Delamarche, die al geërgerd 
was door Karl, werd door luid gelach van de meisjes zo 
woedend, dat hij met veel misbaar van armen en benen op 
de vrouwen af rende, die allemaal achter hun deur ver-
dwenen, alsof ze weggewaaid waren. ‘Zo moet ik hier 
vaak de gangen schoonvegen,’ zei Delamarche, toen hij 
met langzame passen terugkwam; daarop herinnerde hij 
zich Karls verzet en zei: ‘Maar van jou verwacht ik een 
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heel ander gedrag, anders kun je nog problemen met me 
krijgen.’  
 Toen riep er uit de kamer een vragende stam op zachte, 
vermoeide toon: ‘Delamarche?’ ‘Ja,’ antwoordde Delamar-
che, terwijl hij vriendelijk naar de deur keek, ‘kunnen we 
binnenkomen?’ ‘Ja hoor,’ was het antwoord en nadat hij 
nog een blik had geworpen op de twee wachtenden achter 
hem, deed hij langzaam de deur open.  
 Ze stapten een diepe duisternis in. Het gordijn voor de 
balkondeur – een raam was er niet – was tot de grond 
neergelaten en een beetje doorschijnend, en de vele meu-
bels en rondslingerende kleren maakten de kamer nog 
donkerder. De lucht was muf en je rook gewoon het stof 
dat zich hier had opgehoopt in hoekjes waar blijkbaar nie-
mand bij kon. Het eerste wat Karl bij binnenkomst op-
merkte, waren drie kasten, die vlak achter elkaar stonden.  
 Op de canapé lag de vrouw die eerder van het balkon 
naar beneden had staan kijken. Haar rode jurk zat van on-
deren een beetje scheef en hing met een grote punt op de 
grond; je zag haar benen tot bijna haar knieën en ze droeg 
dikke, witte, wollen kousen, maar geen schoenen. ‘Wat 
een hitte, Delamarche,’ zei ze, keerde haar gezicht van de 
muur af en stak haar hand nonchalant naar Delamarche 
uit, die de hand pakte en kuste. Karl zag alleen haar on-
derkin, die bij het draaien van haar hoofd ook meerolde. 
‘Moet ik het gordijn misschien ook op laten trekken?’ 
vroeg Delamarche. ‘Alsjeblieft niet,’ zei ze met haar ogen 
dicht en bijna wanhopig, ‘dan wordt het nog erger.’ Karl 
was naar het voeteneinde van de canapé gestapt om de 
vrouw beter te bekijken; hij was verbaasd over haar ge-
klaag, want zo warm was het niet eens. ‘Wacht, ik zal het 
je iets makkelijker maken,’ zei Delamarche angstig; hij 
maakte boven aan haar hals een paar knopen open en 
maakte de jurk daar open, zodat de hals en het begin van 
de borst vrij kwamen en er een tere, gelige kanten zoom 
van het hemd verscheen. ‘Wie is dat?’ zei de vrouw plot-
seling en wees met haar vinger naar Karl, ‘waarom staart 
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hij me zo aan?’ ‘Jij gaat je straks nuttig maken,’ zei De-
lamarche en hij duwde Karl opzij, terwijl hij de vrouw ge-
ruststelde met de woorden: ‘O, dat is de jongen die ik 
meegenomen heb om je te bedienen.’ ‘Maar ik wil toch 
niemand?’ riep ze, ‘waarom haal je vreemde mensen in 
huis?’ ‘Maar je wilt toch de hele tijd bediend worden?’ zei 
Delamarche, terwijl hij neerknielde; op de canapé was er 
ondanks de grote breedte naast Brunelda helemaal geen 
plaats. ‘Ach Delamarche,’ zei ze, ‘je begrijpt me absoluut 
niet.’ ‘Dan begrijp ik je dus echt niet,’ zei Delamarche en 
nam haar gezicht tussen zijn handen. ‘Maar er is niks ge-
beurd en als je wilt, gaat hij meteen weg.’ ‘Nu hij er een-
maal is, moet hij blijven,’ zei ze nu weer en Karl was haar 
in zijn vermoeidheid voor die misschien helemaal niet 
vriendelijk bedoelde woorden zo dankbaar, dat hij nog 
steeds met vage gedachten aan de eindeloze trap die hij 
nu misschien meteen weer af had gemoeten over de vre-
dig op zijn deken slapende Robinson heen stapte en on-
danks het irritante handenzwaaien van Delamarche zei: 
‘In elk geval bedankt dat ik hier nog even mag blijven. Ik 
heb al vierentwintig uur niet geslapen, genoeg gewerkt en 
opwindende dingen achter de rug. Ik ben verschrikkelijk 
moe. Ik weet niet eens precies waar ik ben. Maar als ik een 
paar uur geslapen heb, kunt u me rustig wegsturen en dan 
ga ik met alle plezier.’ ‘Je mag best blijven,’ zei de vrouw 
en ze voegde er ironisch aan toe: ‘We hebben plaats ge-
noeg, zoals je ziet.’ ‘Je moet dus weg,’ zei Delamarche, ‘we 
kunnen je niet gebruiken.’ ‘Nee, hij moet blijven,’ zei de 
vrouw nu weer serieus. En Delamarche zei tegen Karl, als 
om gehoor te geven aan die wens: ‘Ga dan maar ergens 
liggen.’ ‘Hij kan op het gordijn gaan liggen, maar hij moet 
zijn laarzen uittrekken, dat er niks scheurt.’ Delamarche 
wees Karl de plek die ze bedoelde. Tussen de deur en de 
drie kasten lag een hoop met de meest uiteenlopende gor-
dijnen. Als ze allemaal netjes opgevouwen waren met de 
zwaarste onder en de lichtere boven en als er ten slotte 
alle in de hoop gestoken latten en houten ringen uitge-
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haald waren, zou het een redelijke stapel zijn geworden, 
maar nu was het een wankele en glijdende massa, waarop 
Karl desondanks meteen ging liggen, want hij was te moe 
om een speciale slaapplaats in te richten en hij moest zijn 
gastheer en gastvrouw ook niet te veel overlast bezorgen.  
 Hij was eigenlijk al bijna in slaap, toen hij een luide 
kreet hoorde; hij kwam overeind en zag Brunelda rechtop 
op de canapé zitten met haar armen wijd uitgestrekt; ze 
omhelsde Delamarche, die voor haar geknield zat. Karl, 
die het een pijnlijke aanblik vond, ging weer liggen en liet 
zich in de gordijnen zakken om door te slapen. Dat hij het 
hier nog geen twee dagen uit zou houden, was hem dui-
delijk, en des te noodzakelijker was het om eerst goed uit 
te slapen om daarna met een helder hoofd een snelle en 
juiste beslissing te kunnen nemen.  
 Maar Brunelda had Karls van vermoeidheid wijd open-
gesperde ogen, die haar al een keer hadden laten schrik-
ken, opgemerkt en ze riep: ‘Delamarche, ik houd het niet 
uit van de hitte, ik stik, ik moet me uitkleden, ik moet me 
wassen, stuur die twee de kamer uit, kan me niet schelen 
waarheen, naar de gang, naar het balkon, als ik ze maar 
niet meer zie! Ik ben in mijn eigen huis en toch word ik de 
hele tijd gestoord! Was ik maar met jou alleen, Delamar-
che! O God, ze zijn er nog steeds! Wat ligt die ongege-
neerde Robinson daar in zijn ondergoed, waar een dame 
bij is! En die vreemde jongen, die me daarnet nog zo wild 
aankeek, is weer gaan liggen om me voor de gek te hou-
den! Stuur ze weg, Delamarche, ik heb er last van, ze lig-
gen op mijn borst, en als ik nou doodga, is het hun 
schuld!’  
 ‘Straks zijn ze weg, kleed je maar vast uit,’ zei Delamar-
che; hij ging naar Robinson en schudde hem door elkaar 
met zijn voet, die hij op Robinsons borst zette. Tegelijker-
tijd riep hij naar Karl: ‘Roßmann, opstaan! Jullie moeten 
allebei naar het balkon! En wee jullie gebeente, als jullie 
binnenkomen voor jullie geroepen worden! En nou op-
schieten, Robinson –‘ daarbij schudde hij Robinson harder 
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door elkaar – ‘en jij, Roßmann, pas maar op dat ik jou ook 
niet te grazen neem –‘ en daarbij klapte hij twee keer luid 
in zijn handen. ‘Wat duurt dat lang!’ riep Brunelda op de 
canapé; ze had bij het zitten haar benen wijd gespreid om 
haar moddervette lichaam meer ruimte te geven en ze kon 
alleen met de grootste inspanning, met veel gesnuif en 
veel rustpauzes, ver genoeg bukken om haar kousen aan 
het boveneind te pakken en een eindje naar beneden te 
trekken, maar ze helemaal uittrekken kon ze niet, dat 
moest Delamarche doen, op wie ze nu ongeduldig zat te 
wachten.  
 Helemaal suf van vermoeidheid was Karl van de hoop 
gekropen en liep langzaam naar de balkondeur; er was 
een stuk gordijnstof aan zijn voet blijven hangen en dat 
sleepte hij onverschillig mee. In zijn verstrooidheid zei hij 
zelfs, toen hij langs Brunelda liep: ‘Welterusten’ en ging 
daarna langs Delamarche, die het gordijn voor de balkon-
deur een eindje opzijschoof, het balkon op. Meteen na Karl 
kwam Robinson, waarschijnlijk niet minder slaperig, want 
hij bromde voor zich uit: ‘Altijd word je gepest! Als Bru-
nelda niet meekomt, ga ik niet naar het balkon.’ Maar on-
danks die verzekering ging hij zonder enig verzet naar 
buiten, waar hij, omdat Karl zich in de leunstoel had laten 
zakken, meteen op de stenen vloer ging liggen.  
 Toen Karl wakker werd, was het al avond; de sterren 
stonden al aan de hemel en achter de hoge huizen aan de 
overkant van de straat kwam de maneschijn op. Pas na 
wat rondkijken in de onbekende omgeving, wat herade-
men in de koele, verfrissende lucht besefte Karl waar hij 
was. Wat was hij onvoorzichtig geweest: alle goede raad 
van de chef-kokkin, alle waarschuwingen van Therese en 
al zijn eigen angsten had hij in de wind geslagen, hij zat 
hier rustig op het balkon van Delamarche en had hier de 
halve dag verslapen, alsof hier achter het gordijn niet De-
lamarche zat, zijn grote vijand. Op de vloer lag de luie Ro-
binson te draaien en hij trok Karl aan zijn voet; hij leek 
hem zo ook gewekt te hebben, want hij zei: ‘Wat kun jij 
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slapen, Roßmann! Dat is de zorgeloze jeugd. Hoe lang wil 
je nog slapen? Ik had je nog kunnen laten slapen, maar ten 
eerste is het me daar op de grond te vervelend en ten 
tweede heb ik erge honger. Sta alsjeblieft op, ik heb daar 
onder in de stoel wat eten bewaard en dat wil ik er graag 
uit halen. Dan krijg jij ook wat.’ En Karl, die opstond, keek 
nu toe hoe Robinson zonder op te staan op zijn buik rolde 
en met uitgestrekte handen onder de stoel een verzilverde 
schaal tevoorschijn haalde, zo’n schaal waarin je bijvoor-
beeld visitekaartjes bewaart. Maar in die schaal lagen een 
halve, helemaal zwarte worst, een paar dunne sigaretten, 
een open, maar nog goedgevuld blikje sardientjes, boorde-
vol olie en een hoop meestal samengedrukte bonbons, die 
een bal was geworden. Daarna kwam er nog een groot 
stuk brood tevoorschijn en een soort parfumfles, waar iets 
anders dan parfum in leek te zitten, want Robinson wees 
er met bijzondere voldoening naar en klakte met zijn tong 
naar Karl. ‘Kijk, Roßmann,’ zei Robinson, terwijl hij het 
ene sardientje na het andere naar binnen werkte en af en 
toe de olie van zijn handen veegde aan een wollen lap, die 
Brunelda blijkbaar op het balkon had laten liggen. ‘Kijk, 
Roßmann, zo moet je je eten bewaren, als je niet verhonge-
ren wilt. Ik ben helemaal opzijgezet. En als je de hele tijd 
als hond behandeld wordt, denk je uiteindelijk dat je het 
echt bent. Goed dat jij er bent, Roßmann, dan kan ik ten-
minste met iemand praten. In huis praat niemand met me. 
We worden gehaat. En dat allemaal om Brunelda. Het is 
natuurlijk een prachtvrouw. Weet je –‘ en hij wenkte Karl 
naar omlaag om hem toe te fluisteren – ‘ik heb haar een 
keer naakt gezien. O!’ – En terugdenkend aan dat genoe-
gen begon hij in Karls benen te knijpen en ze te slaan, tot 
Karl riep: ‘Robinson, je bent gek!’ en zijn handen pakte en 
wegduwde.  
 ‘Je bent echt nog een kind, Roßmann,’ zei Robinson; hij 
haalde een dolk, die hij aan een koordje droeg, van onder 
zijn hemd tevoorschijn, haalde de schede eraf en begon de 
harde worst te snijden. ‘Je moet nog veel leren. Maar je 
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bent bij ons aan het goede adres. Ga toch zitten. Wil je ook 
wat eten? Nou, misschien krijg je trek, als je mij ziet eten. 
Drinken wil je ook niet? Je wilt helemaal niks. En je bent 
ook niet erg spraakzaam. Maar het maakt niet uit met wie 
je op het balkon bent, als er maar iemand is. Ik zit name-
lijk heel vaak op het balkon. Dat vindt Brunelda zo leuk. 
Ze hoeft maar iets te verzinnen, soms heeft ze het koud, 
soms heeft ze het warm, soms wil ze slapen, soms wil ze 
haar haar kammen, soms wil ze haar korset losmaken, 
soms wil ze het aantrekken en dan moet ik altijd naar het 
balkon. Soms doet ze echt wat ze zegt, maar meestal ligt 
ze net als daarnet op de canapé en verroert zich niet. Vroe-
ger trok ik het gordijn vaak een beetje opzij om te kijken, 
maar sinds Delamarche me daarbij – ik weet best dat het 
niet zijn idee was, maar dat van Brunelda – met de zweep 
een paar keer in mijn gezicht geslagen heeft – zie je de 
striemen? – durf ik niet meer te kijken. En daarom lig ik 
hier op het balkon en mijn enige plezier is eten. Eergiste-
ren, toen ik hier ’s avonds in mijn eentje lag, was ik nog in 
mijn elegante kleren, die ik in jouw hotel jammer genoeg 
ben kwijtgeraakt – die klootzakken! Ze trekken de dure 
kleren van je lijf! – toen ik hier dus in mijn eentje lag en 
door de spijlen naar beneden keek, vond ik alles zo treu-
rig, dat ik moest huilen. Zonder dat ik het in de gaten had, 
kwam Brunelda toevallig naar buiten in haar rode jurk – 
die staat haar toch van alles het beste – ze keek even naar 
me en zei ten slotte: ‘Robinson, waarom huil je?’ Toen 
pakte ze haar jurk op en droogde met de zoom mijn tra-
nen. Wie weet wat ze nog gedaan had, als Delamarche 
haar niet geroepen had en ze niet meteen weer de kamer 
in moest. Natuurlijk dacht ik dat ik nu aan de beurt was 
en vroeg door het gordijn of ik de kamer al in mocht. En 
wat denk je dat Brunelda zei? ‘Nee!’ zei ze en ‘Hoe haal je 
het in je hoofd?’ zei ze.  
 ‘Waarom blijf je dan hier, als ze je zo behandelen?’ 
vroeg Karl.  
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 ‘Sorry, Roßmann, maar dat is niet zo’n slimme vraag,’ 
antwoordde Robinson. ‘Jij blijft hier toch ook nog, ook al 
word je nog slechter behandeld. Ik word trouwens hele-
maal niet zo slecht behandeld.’  
 ‘Nee,’ zei Karl, ‘ik ga beslist weg, als het kan vanavond 
nog. Ik blijf niet bij jullie.’  
 ‘Hoe wil je dat dan doen, vanavond weggaan?’ vroeg 
Robinson, die de zachte stukken uit het brood gesneden 
had en ze zorgvuldig in de olie van het blikje sardientjes 
doopte. ‘Hoe wil je weg, als je de kamer niet eens in mag?’  
 ‘Waarom mogen we er dan niet in?’  
 ‘Nou, zolang er niet gebeld is, mogen we er niet in,’ zei 
Robinson, die het vette brood at met zijn mond zover mo-
gelijk open, terwijl hij met één hand de van het brood 
druipende olie opving om van tijd tot tijd de rest van het 
brood in die als reservoir dienende holle hand te dopen. 
‘Het is hier allemaal strenger geworden. Eerst was er al-
leen een dun gordijn; je kon er niet doorheen kijken, 
maar ’s avonds zag je toch de schaduwen. Dat vond Bru-
nelda niet prettig en toen moest ik van een van haar to-
neelmantels een gordijn maken en dat hier ophangen in 
plaats van het oude. Nou zie je helemaal niks meer. Ver-
der moest ik vroeger altijd vragen of ik al naar binnen 
mocht en dan zeiden ze naar omstandigheden ja of nee, 
maar toen heb ik daar waarschijnlijk te veel gebruik van 
gemaakt en het te vaak gevraagd en daar kon Brunelda 
niet tegen – ze heeft ondanks haar dikte een zwak gestel, 
hoofdpijn heeft ze vaak en jicht in haar benen bijna altijd – 
en daarom besloten ze dat ik het niet meer mag vragen, 
maar dat ze, wanneer ik naar binnen kan, op de tafelbel 
drukken. Dat klinkt zo hard, dat ik er zelfs wakker van 
word – ik had hier voor mijn plezier een keer een kat en 
die liep van schrik weg en is nooit meer teruggekomen. 
Maar vandaag is er nog niet gebeld – als er gebeld wordt, 
màg ik namelijk niet alleen naar binnen, maar ik moet – en 
als er een keer zo lang niet wordt gebeld, kan het nog heel 
lang duren.’  
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 ‘Ja,’ zei Karl, ‘maar wat voor jou geldt, hoeft toch nog 
niet voor mij te gelden? Zoiets geldt alleen maar voor de-
gene die het zich laat welgevallen.’  
 ‘Maar,’ riep Robinson, ‘waarom zou dat ook niet voor 
jou gelden? Natuurlijk geldt het ook voor jou! Wacht maar 
rustig hier bij mij, tot er gebeld wordt. Dan kun je probe-
ren om weg te komen.’  
 ‘Waarom ga jíj hier eigenlijk niet weg? Alleen omdat 
Delamarche je vriend is, liever gezegd was? Noem je dat 
leven? Zou het niet beter zijn in Butterford, waar jullie 
eerst naartoe wilden? En zeker in Californië, waar je vrien-
den hebt?’  
 ‘Ja,’ zei Robinson, ‘dat wist niemand van tevoren.’ En 
voor hij verdervertelde, zei hij nog: ‘Op je gezondheid, 
beste Roßmann!’ en nam een lange slok uit de parfumfles. 
‘Toen jij ons zo lelijk liet zitten, waren we er heel slecht 
aan toe. Werk konden we de eerste dagen niet krijgen en 
Delamarche wou overigens geen werk; dat had hij wel ge-
kregen, maar hij stuurde mij er altijd alleen op uit en ik 
heb geen geluk. Hij zwierf een beetje rond, maar het was 
al bijna avond, toen hij alleen een damesportemonnee 
meebracht; die was wel heel mooi, met parels, en nou 
heeft hij hem Brunelda cadeau gedaan, maar er zat bijna 
niks in. Toen zei hij dat we langs de deuren moesten gaan 
bedelen, want bij die gelegenheid kun je natuurlijk veel 
bruikbaars vinden; we gingen dus bedelen en om het er 
beter uit te laten zien ging ik voor de deur zingen. En om-
dat Delamarche altijd geluk heeft, stonden we nog maar 
voor het tweede huis, een heel rijke woning op de begane 
grond, en we zongen bij de deur iets voor de kokkin en de 
bediende, en daar komt de vrouw des huizes, dus Brunel-
da, de trap op. Ze was misschien te sterk ingesnoerd en 
kon de paar treden niet eens op komen. Maar wat zag ze 
er mooi uit, Roßmann! Ze had een helemaal witte jurk en 
een rode parasol. Ze was om af te likken. Ze was om op te 
drinken. God nog aan toe, wat was ze mooi. Wat een 
vrouw! Ik snap niet hoe zo’n vrouw kan bestaan. Natuur-
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lijk renden het meisje en de bediende meteen naar haar toe 
om haar bijna de trap op te dragen. Wij stonden links en 
rechts bij de deur te salueren, dat doe je hier. Ze bleef even 
staan, omdat ze nog steeds niet op adem was en nou weet 
ik niet wat er eigenlijk gebeurde, ik was door de honger 
niet helemaal bij mijn positieven en zij was van dichtbij 
nog mooier en enorm breed en door een speciaal korset, ik 
kan het je laten zien in de kast, overal zo stevig – kortom: 
ik raakte haar van achteren even aan, maar heel licht, weet 
je, heel even. Natuurlijk kan dat niet, dat een bedelaar een 
rijke dame aanraakt. Het was eigenlijk bijna geen aanra-
king, maar toch ook weer wel. Wie weet hoe het afgelopen 
was, als Delamarche me niet meteen een draai om mijn 
oren had gegeven en wel zo hard, dat ik mijn handen met-
een nodig had voor mijn wangen.’  
 ‘Wat jullie allemaal uitgespookt hebben,’ zei Karl, die 
geboeid was door het verhaal en op de grond ging zitten. 
‘Dat was Brunelda dus?’  
 ‘Ja,’ zei Robinson, ‘dat was Brunelda.’  
 ‘Zei je niet dat ze zangeres is?’ vroeg Karl.  
 ‘Ja, ze is zangeres en een grote,’ antwoordde Robinson, 
die een grote massa bonbons op zijn tong heen en weer 
liet rollen en af en toe een stuk dat uit zijn mond kwam 
met zijn vingers weer terugdrukte. ‘Maar dat wisten we 
toen natuurlijk nog niet; we zagen alleen dat het een rijke 
en heel chique dame was. Ze deed alsof er niks gebeurd 
was en misschien had ze ook niks gevoeld, want ik had 
haar eigenlijk alleen maar met mijn vingertoppen aange-
raakt. Maar ze keek de hele tijd naar Delamarche, die – zo-
als hij dat nou eenmaal doet – haar recht in haar ogen 
keek. Toen zei ze tegen hem: “Kom even binnen” en ze 
wees met haar parasol naar de woning, waar Delamarche 
haar voor moest gaan. Daarna gingen ze allebei naar bin-
nen en het personeel deed achter ze de deur dicht. Mij lie-
ten ze buiten staan en ik dacht: het zal wel niet zo lang du-
ren en ik ging op de trap zitten om op Delamarche te 
wachten. Maar in plaats van Delamarche kwam de be-
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diende naar buiten en die gaf me een heel bord soep, “een 
attentie van Delamarche!” zei ik tegen mezelf. Terwijl ik 
zat te eten, bleef de bediende nog even bij me staan en hij 
vertelde het een en ander over Brunelda en toen zag ik 
hoe belangrijk het bezoek bij Brunelda voor ons zou kun-
nen zijn. Want Brunelda was een gescheiden vrouw, ze 
had een groot vermogen en was helemaal zelfstandig. 
Haar ex, een cacaofabrikant, hield nog steeds van haar, 
maar ze wilde niks meer van hem weten. Hij kwam heel 
vaak bij haar, altijd heel elegant gekleed als voor een brui-
loft – dat is woord voor woord waar, ik ken hem zelf – 
maar de bediende durfde Brunelda ondanks veel smeer-
geld niet te vragen of ze haar ex wou ontvangen, want dat 
had hij al een keer gevraagd en elke keer had Brunelda 
wat ze toevallig bij de hand had naar zijn gezicht gegooid. 
Eén keer zelfs haar grote, volle, warme kruik en daarmee 
had ze hem een tand uitgeslagen. Ja, Roßmann, daar sta je 
van te kijken!’  
 ‘Waar ken je die man van?’ vroeg Karl.  
 ‘Hij komt soms hier boven,’ zei Robinson.  
 ‘Hier boven?’ Karl sloeg van verbazing zachtjes met 
zijn hand op de grond.  
 ‘Ja, daar kijk je van op,’ vervolgde Robinson, ‘zelfs ik 
keek ervan op, toen de bediende dat vertelde. Stel je voor: 
als Brunelda niet thuis was, liet de man zich door de be-
diende naar haar kamers brengen en hij nam altijd een 
kleinigheid mee als aandenken en liet voor Brunelda altijd 
iets heel duurs en moois achter en de bediende mocht niet 
zeggen van wie het was. Maar één keer, toen hij iets – dat 
vertelde de bediende en dat geloof ik – onbetaalbaars van 
porselein meegebracht had, moet Brunelda het op de een 
of andere manier doorgehad hebben; ze gooide het met-
een op de grond, trapte erop, spuwde erop en deed er nog 
van alles mee, zodat de bediende ervan walgde en het 
nauwelijks weg kon werken.’  
 ‘Wat heeft die man haar dan gedaan?’ vroeg Karl.  
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 ‘Dat weet ik eigenlijk niet,’ zei Robinson. ‘Maar niks bij-
zonders, geloof ik, hij weet het zelf tenminste niet. Ik heb 
het er al vaak met hem over gehad. Hij staat elke dag daar 
op de hoek van de straat op me te wachten en dan moet ik 
het laatste nieuws vertellen; kan ik niet komen, dan wacht 
hij een halfuur en gaat dan weer weg. Het was voor mij 
een goede bijverdienste, want hij betaalt het nieuws roy-
aal, maar sinds Delamarche het weet, moet ik alles afge-
ven en daarom ga ik minder vaak.’  
 ‘Maar wat wil die man?’ vroeg Karl, ‘wat wil hij dan? 
Hij hoort toch dat ze hem niet wil?’  
 ‘Ja,’ zuchtte Robinson, terwijl hij een sigaret aanstak en 
met grote armgebaren de rook de lucht in blies. Daarna 
leek hij zich bedacht te hebben en zei: ‘Wat kan mij dat 
schelen? Ik weet alleen dat hij er veel geld voor over zou 
hebben om hier zo op het balkon te mogen liggen, net als 
wij.’  
 Karl stond op, leunde op de balustrade en keek naar be-
neden de straat in. De maan was al te zien, maar in de 
diepte van de straat drong haar licht nog niet door. De 
overdag zo lege straat stond vooral voor de huisdeuren 
vol mensen en ze waren allemaal in langzame, slome be-
weging, de mannen in hemdsmouwen, de lichte jurken 
van de vrouwen staken enigszins af tegen het donker en 
iedereen liep zonder hoofdbedekking. De vele balkons 
rondom waren nu allemaal bezet; daar zaten bij het licht 
van een gloeilamp de gezinnen, afhankelijk van de grootte 
rond een tafeltje of gewoon op een rijtje stoelen, of ze sta-
ken tenminste hun hoofd uit de kamer. De mannen zaten 
breeduit met hun voeten tussen de spijlen kranten te le-
zen, die bijna tot de vloer reikten, of speelden kaart, 
schijnbaar zwijgend, maar met harde klappen op tafel; de 
vrouwen hadden hun schoot vol naaiwerk en wierpen 
maar af en toe een korte blik op hun omgeving of op 
straat; een tengere, blonde vrouw op het dichtstbijzijnde 
balkon zat de hele tijd te gapen, rolde daarbij met haar 
ogen en hield telkens een kledingstuk dat ze zat te verstel-
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len voor haar mond en zelfs op de kleinste balkons zaten 
de kinderen elkaar achterna, wat hun ouders erg lastig 
vonden. In de kamers stonden grammofoons, die zang of 
orkestmuziek lieten horen; de mensen luisterden niet echt 
naar die muziek, maar soms gaf de huisvader een teken en 
dan rende er iemand de kamer in om een nieuwe plaat op 
te leggen. Voor veel ramen zag je roerloze liefdesparen; 
voor een raam tegenover Karl stond zo’n liefdespaar; de 
jongeman had zijn arm om het meisje geslagen en drukte 
met zijn hand op haar borst.  
 ‘Ken je iemand van de mensen hiernaast?’ vroeg Karl 
aan Robinson, die nu ook was opgestaan en omdat hij het 
koud had behalve de deken ook Brunelda’s sprei nog om 
zich heen geslagen had.  
 ‘Bijna niemand. Dat is juist het erge van mijn situatie,’ 
zei Robinson en hij trok Karl dichter naar zich toe, om in 
zijn oor te kunnen fluisteren, ‘verder heb ik op het mo-
ment niks te klagen. Brunelde heeft om Delamarche alles 
wat ze had verkocht en is met al haar bezittingen naar 
deze woning in de voorstad verhuisd, om zich helemaal 
aan hem te wijden en niemand te storen; dat was trou-
wens ook wat Delamarche wilde.’  
 ‘En het personeel heeft ze ontslagen?’ vroeg Karl.  
 ‘Zo is het,’ zei Robinson. ‘Waar zou ze de bedienden 
hier ook onder moeten brengen? Die bedienden zijn im-
mers veeleisende heren. Bij Brunelda heeft Delamarche 
een keer zo’n bediende gewoon met een paar draaien om 
zijn oren de kamer uitgejaagd, de man kreeg de ene na de 
andere voor zijn kiezen, tot hij buiten was. Natuurlijk 
stonden de andere bedienden achter hem en maakten her-
rie voor de deur; toen kwam Delamarche naar buiten (ik 
was toen geen bediende, alleen huisvriend, maar stond 
wel bij de bedienden) en hij vroeg: “Wat willen jullie?” De 
oudste bediende, een zekere Isidor, zei toen: “U hebt hier 
niets te zeggen, mevrouw is onze baas.” Zoals je wel 
merkt, hadden ze veel respect voor Brunelda. Maar Bru-
nelda trok zich niks van ze aan, ze rende naar Delamarche 
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en waar iedereen bijstond omhelsde ze hem, kuste hem en 
noemde hem “liefste Delemarche”. “En stuur die apen 
toch weg!” zei ze ten slotte. Apen – dat waren de bedien-
den; stel je voor wat voor gezichten ze toen trokken! Toen 
trok Brunelda de hand van Delamarche naar de beurs die 
ze aan haar ceintuur droeg, Delamarche deed een greep 
en begon de bedienden uit te betalen, en het enige wat 
Brunelda deed was de beurs aan haar ceintuur openhou-
den. Delamarche moest vaak een greep doen, want hij ver-
deelde het geld zonder te tellen en zonder de eisen te con-
troleren. Ten slotte zei hij: “Omdat jullie dus niet met me 
willen praten, zeg ik namens Brunelda: “Pak onmiddellijk 
je spullen!” Zo zijn ze ontslagen; er waren nog een paar 
processen en Delamarche moest zelfs een keer voorko-
men, maar daar weet ik het fijne niet van. Alleen zei Dela-
marche meteen na het afscheid van de bedienden tegen 
Brunelda: “Nou heb je dus geen personeel?” Toen zei ze: 
“Maar Robinson is er toch?” Daarop zei Delamarche, ter-
wijl hij me een klap op mijn schouder gaf: “Goed, dan ben 
jij onze bediende.” En Brunelda gaf me toen een tikje op 
mijn wang, en als je de kans krijgt, Roßmann, moet je haar 
ook een tikje op je wang laten geven, je zult zien hoe fijn 
dat is.’  
 ‘Jij werd dus de bediende van Delamarche?’ zei Karl sa-
menvattend.  
 Robinson hoorde de spijt in de vraag en antwoordde: 
‘Ik ben een bediende, maar dat merken maar weinig men-
sen. Je ziet dat jij het zelfs niet wist, al ben je al een tijdje 
bij ons. Je zag hoe ik ’s nachts bij jullie in het hotel gekleed 
ging. Piekfijne kleren had ik, en lopen bedienden er zo bij? 
Het probleem is alleen dat ik niet vaak weg mag; ik moet 
altijd bij hand zijn en in het huishouden is er altijd iets te 
doen. Eén man is te weinig voor al het werk. Zoals je mis-
schien wel gezien hebt, staan er heel wat spullen in de ka-
mer; wat we bij de verhuizing niet konden verkopen, heb-
ben we meegenomen. Natuurlijk hadden we het weg kun-
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nen geven, maar Brunelda geeft niks weg. Stel je voor wat 
een werk het was om die spullen de trap op te dragen!’  
 ‘Robinson, heb jij het allemaal naar boven gedragen?’ 
riep Karl.  
 ‘Wie anders?’ zei Robinson. ‘Er was nog een knecht, een 
luilak, en ik moest het meeste werk alleen doen. Brunelda 
stond beneden bij de wagen, Delamarche wees boven 
waar de dingen naartoe moesten en ik liep de hele tijd 
heen en weer. Het duurde twee dagen, heel lang, hè? 
Maar jij hebt geen idee hoeveel dingen er hier in de kamer 
liggen, alle kasten zitten vol en achter de kasten ligt alles 
vol tot aan het plafond. Als we er een paar mensen voor 
het vervoer bij hadden gehaald, was alles gauw klaar ge-
weest, maar Brunelda wou het niemand anders dan mij 
toevertrouwen. Dat was heel mooi, maar ik heb toen mijn 
gezondheid voor de rest van mijn leven verpest en wat 
had ik nog behalve mijn gezondheid? Als ik me maar een 
beetje inspan, krijg ik steken, hier en hier en hier. Denk je 
dat die jongens in het hotel, die kikkers – wat zijn het an-
ders? – me klein gekregen hadden, als ik gezond was ge-
weest? Maar wat ik ook mankeer, tegen Delamarche en 
Brunelda geef ik geen kik, ik werk zolang het gaat en als 
ik niet meer kan, ga ik liggen om dood te gaan en dan pas, 
te laat, zullen ze zien dat ik ziek was en toch altijd maar 
doorwerkte en me voor hen doodwerkte. Ja, Roßmann,’ 
zei hij ten slotte, terwijl hij zijn ogen aan Karls mouw 
droogde. Even later zei hij: ‘Heb je het niet koud? Je staat 
daar maar in je hemd.’  
 ‘Kom op, Robinson,’ zei Karl, ‘je huilt de hele tijd. Ik ge-
loof niet dat je zo ziek bent. Je ziet er heel gezond uit, 
maar doordat je de hele tijd op het balkon ligt, ben je gaan 
fantaseren. Misschien heb je soms een steek in je borst, dat 
heb ik ook, dat heeft iedereen. Als alle mensen zo om elke 
kleinigheid huilden, net als jij, zaten ze op alle balkons te 
huilen.’  
 ‘Ik weet wel beter,’ zei Robinson en hij veegde zijn ogen 
nu af met de punt van zijn deken. ‘De student die hier-
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naast bij de verhuurster woont die ook voor ons kookte, 
zei laatst, toen ik de borden terugbracht: “Luister eens, 
Robinson, ben jij niet ziek?” Ik mocht niet met de mensen 
praten en daarom zette ik alleen de borden neer en wou 
weggaan. Toen kwam hij naar me toe en hij zei: “Luister 
eens, kerel, je moet niet overdrijven, je bent ziek.” “Ja, 
maar wat moet ik doen?’ vroeg ik. “Dat moet je zelf we-
ten,” zei hij en hij draaide zich om. De anderen aan tafel 
moesten lachen; we hebben hier overal vijanden en daar-
om ging ik liever weg.’  
 ‘Dus mensen die je voor de gek houden, geloof je en 
mensen die het beste met je voorhebben, geloof je niet.’  
 ‘Maar ik weet zelf toch het beste hoe ik me voel?’ zei 
Robinson heftig, maar meteen begon hij weer te huilen.  
 ‘Je weet gewoon niet wat je mankeert, je moet behoor-
lijk werk zoeken, in plaats van hier de bediende van De-
lamarche uit te hangen. Want voor zover ik er over oorde-
len kan na je verhalen en na wat ik zelf gezien heb, is het 
hier geen dienst, maar slavenwerk. Dat houdt geen mens 
vol, dat neem ik wel van je aan. Maar omdat je de vriend 
van Delamarche bent, denk je dat je hem niet in de steek 
mag laten. Dat is verkeerd; als hij niet inziet wat voor een 
rotleven jij hebt, dan heb je tegenover hem geen enkele 
verplichting meer.’  
 ‘Denk je echt, Roßmann, dat ik weer beter word, als ik 
het werk hier opgeef?’  
 ‘Vast en zeker,’ zei Karl.  
 ‘Vast en zeker?’ vroeg Robinson nogmaals.  
 ‘Heel zeker,’ zei Karl glimlachend.  
 ‘Dan kan ik meteen beginnen met beterworden,’ zei Ro-
binson en hij keek Karl aan.  
 ‘Hoezo?’ vroeg Karl.  
 ‘Nou, omdat jij mijn werk hier toch over moet nemen?’ 
antwoordde Robinson.  
 ‘Wie zegt dat?’ vroeg Karl.  
 ‘Dat is toch een oud plan? Daar hebben ze het al een 
paar dagen over. Het begon ermee dat Brunelda me op 
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mijn kop gaf, omdat ik het huis niet schoon genoeg hield. 
Natuurlijk heb ik beloofd om alles meteen in orde te bren-
gen. Maar dat is heel moeilijk. Ik kan in mijn toestand bij-
voorbeeld niet overal in kruipen om stof af te nemen, je 
kunt je in het midden van de kamer niet eens bewegen, 
laat staan tussen de meubels en de voorraden. En als je al-
les goed schoon wilt maken, moet je toch ook de meubels 
van hun plaats schuiven en moet ik dat soms in mijn een-
tje doen? Bovendien moet het allemaal heel stil gebeuren, 
omdat Brunelda, die de kamer nauwelijks uitkomt, niet 
gestoord mag worden. Ik beloofde dus wel dat ik alles 
schoon zou maken, maar deed dat niet. Toen Brunelda dat 
merkte, zei ze tegen Delamarche dat het zo niet verder 
kon en dat ze nog een hulpje moesten zoeken. “Ik wil niet, 
Delamarche,” zei zei, “dat je me ooit verwijt dat ik het 
huishouden niet goed deed. Zelf kan ik me niet inspan-
nen, dat zie je wel, en Robinson is niet goed genoeg; eerst 
was hij zo fris en hij keek overal naar om, maar nou is hij 
de hele tijd moe en hij zit meestal in zijn hoekje. Maar een 
kamer met zoveel spullen als die van ons zorgt niet voor 
zichzelf.” Toen bedacht Delamarche wat eraan te doen 
was, want zomaar iemand kunnen we natuurlijk niet in 
zo’n huishouden binnenhalen, ook niet op proef, want we 
worden aan alle kanten in de gaten gehouden. Maar om-
dat ik een goede vriend van jou ben en van Renell hoor-de 
hoe je je in het hotel af moest beulen, stelde ik jou voor. 
Delamarche ging meteen akkoord, al was je nog zo brutaal 
tegen hem, en ik was natuurlijk heel blij dat ik me zo nut-
tig voor je kon maken. Voor jou is deze baan namelijk ide-
aal. Je bent jong, sterk en handig, terwijl ik niks meer 
waard ben. Ik wil alleen zeggen dat je nog helemaal niet 
aangenomen bent: als je Brunelda niet bevalt, kunnen we 
je niet gebruiken. Dus doe je best om het haar naar de zin 
te maken en voor de rest zorg ik wel.’  
 ‘En wat doe jij, als ik hier bediende word?’ vroeg Karl; 
hij voelde zich zo vrij en de eerste schrik die Robinsons 
mededelingen bij hem teweeggebracht hadden, was voor-
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bij. Delamarche had dus geen kwadere bedoelingen met 
hem dan een bediende van hem te maken – had hij kwa-
dere bedoelingen gehad, dan had de praatzieke Robinson 
die vast en zeker verraden – maar als de zaken er zo voor-
stonden, dan durfde Karl vannacht nog afscheid te nemen. 
Je kon niemand dwingen om een baan aan te nemen. En 
terwijl Karl eerst bezorgd was geweest of hij na zijn ont-
slag uit het hotel om geen honger te hoeven lijden een pas-
sende en zo mogelijk behoorlijke baan zou krijgen, leek al-
les vergeleken met de baan die hem hier was toegedacht 
en die hem tegenstond, hem goed genoeg en hij bleef nog 
liever werkeloos en arm. Maar dat probeerde hij Robinson 
niet eens aan zijn verstand te brengen, zeker niet nu die 
zich bij ieder oordeel vastklampte aan de hoop dat Karl 
hem zou ontlasten.  
 ‘Ik zal je eerst,’ zei Robinson en hij onderstreepte zijn 
woorden met behaaglijke handbewegingen – zijn ellebo-
gen had hij op de balustrade gezet – ‘alles uitleggen en de 
voorraden laten zien. Je hebt een schoolopleiding gehad 
en je hebt vast een mooi handschrift; je kunt dus meteen 
een inventaris maken van alle dingen die we hebben. Dat 
wil Brunelda allang. Als het morgenochtend mooi weer is, 
vragen we Brunelda of ze op het balkon wil gaan zitten en 
dan kunnen wij rustig en zonder haar te storen in de ka-
mer werken. Want, Roßmann, daar moet je vooral op let-
ten. Brunelda vooral niet storen. Ze hoort alles en waar-
schijnlijk heeft ze als zangeres zulke gevoelige oren. Je rolt 
bijvoorbeeld het vaatje sterke drank weg dat achter de 
kast staat, dat maakt lawaai, omdat het zwaar is en omdat 
er overal dingen liggen, zodat je het niet in één keer door 
kunt rollen. Brunelda ligt bijvoorbeeld rustig op de canapé 
vliegen te vangen, waar ze toch al veel last van heeft. Je 
denkt dus dat ze niet op je let en je rolt je vaatje verder. Ze 
ligt nog steeds rustig. Maar op een moment dat je het hele-
maal niet verwacht en dat je het minste lawaai maakt, gaat 
ze plotseling rechtop zitten, slaat met beide handen op de 
canapé, dat je haar van het stof niet ziet – sinds we hier 
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zijn, heb ik de canapé niet uitgeklopt, dat kan ik niet, want 
zij ligt er altijd op – en begint verschrikkelijk te schreeu-
wen, als een vent, en schreeuwt zo urenlang. Zingen mag 
ze niet van de buren, maar schreeuwen kan niemand haar 
verbieden, ze moet schreeuwen; overigens gebeurt dat nu 
maar zelden, want Delamarche en ik zijn heel voorzichtig 
geworden. Ze krijgt er ook veel last van. Eén keer viel ze 
flauw en ik moest – Delamarche was net weg – de student 
van hiernaast halen; die heeft haar besproeid uit een grote 
fles met een vloeistof, dat hielp ook, maar die vloeistof 
stinkt verschrikkelijk, en als je je neus boven de canapé 
houdt, ruik je hem nog steeds. Die student is beslist een 
vijand van ons, net als iedereen hier; je moet ook voor ie-
dereen oppassen en je met niemand bemoeien.’  
 ‘Maar Robinson,’ zei Karl, ‘dat is zwaar werk. Mooi 
baantje heb je voor me geregeld.’  
 ‘Maak je geen zorgen,’ zei Robinson en hij schudde met 
gesloten ogen zijn hoofd om alle mogelijke zorgen van 
Karl te negeren, ‘de baan heeft ook voordelen die andere 
baantjes niet kunnen bieden. Je bent altijd in de buurt van 
een dame als Brunelda, je slaapt soms in dezelfde kamer 
en dat is al prettig, zoals je je wel voor kunt stellen. Je 
krijgt royaal betaald, er is een hoop geld, als vriend van 
Delamarche kreeg ik niks, alleen wanneer ik uitging, gaf 
Brunelda me altijd wat mee, maar jij wordt natuurlijk be-
taald, net als een andere bediende. Je bent ook niks an-
ders. Het belangrijkste voor jou is, dat ik je het werk heel 
makkelijk zal maken. Eerst doe ik natuurlijk niks, om uit 
te rusten, maar als ik een beetje hersteld ben, kun je op me 
rekenen. De eigenlijke bediening van Brunelda doe ik zelf, 
dus het kappen en aankleden, voor zover Delamarche dat 
niet doet. Jij zorgt alleen voor het opruimen van de kamer, 
voor de boodschappen en het zware huishoudelijke werk.’  
 ‘Nee, Robinson,’ zei Karl, ‘dat trekt me allemaal niet.’  
 ‘Doe geen domme dingen, Roßmann,’ zei Robinson 
heel dicht bij Karls gezicht, ‘laat deze mooie kans niet 
voorbijgaan. Hoe kom je zo gauw aan een baan? Wie kent 
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jou? Wie ken jij? Wij, twee mannen die al veel meege-
maakt hebben en heel ervaren zijn, hebben wekenlang 
rondgelopen zonder aan werk te komen. Het is niet mak-
kelijk, het is zelfs zo moeilijk dat je er wanhopig van 
wordt.’  
 Karl knikte en stond verbaasd hoe verstandig Robinson 
ook kon praten. Maar voor hem golden die adviezen niet; 
hij kon hier beter niet blijven en in de grote stad zou nog 
wel een plaatsje voor hem te vinden zijn, maar de hele 
nacht, wist hij, zaten alle cafés stampvol, de gasten moes-
ten bediend worden, daar had hij nu al ervaring in en hij 
zou snel en onopvallend meedraaien in een bedrijf. Juist in 
het gebouw aan de overkant was beneden een klein café, 
waar daverende muziek klonk. Voor de hoofdingang hing 
alleen een groot, geel gordijn, dat soms door een lucht-
stroom werd bewogen en dan machtig de straat op woei. 
Verder was het op straat veel stiller geworden. De meeste 
balkons waren donker en alleen in de verte was nog hier 
en daar een licht te zien, maar nauwelijks hield je het een 
tijdje in het oog, of de mensen daar stonden op en terwijl 
ze naar binnen gingen, pakte een man de gloeilamp en 
draaide na een korte blik op de straat als laatste op het 
balkon het licht uit.  
 ‘Nu wordt het al nacht,’ zei Karl tegen zichzelf, ‘als ik 
hier nog langer blijf, dan hoor ik er al bij.’ Hij draaide zich 
om om het gordijn voor de deur opzij te schuiven. ‘Wat 
wil je?’ zei Robinson en hij ging tussen Karl en het gordijn 
staan. ‘Weg wil ik,’ zei Karl, ‘laat me gaan, laat me gaan!’ 
‘Je wilt haar toch niet storen?’ riep Robinson, ‘wat haal je 
in je hoofd?’ En hij sloeg zijn arm om Karls nek, ging met 
zijn volle gewicht aan hem hangen, klemde zijn benen om 
die van Karl en trok hem zo in een mum van tijd op de 
grond. Maar Karl had bij de liftjongens leren vechten en 
zo stompte hij Robinson onder zijn kin, maar voorzichtig 
en niet hard. Robinson gaf Karl met zijn knie nog snel en 
heel hard een flinke por in zijn buik, maar begon toen met 
allebei zijn handen aan zijn kin zo hard te huilen, dat er op 
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het balkon van de buren en man met wild handgeklap 
‘Stilte!’ riep. Karl bleef nog even stilliggen om de pijn van 
Robinsons por te laten zakken. Alleen draaide hij zijn ge-
zicht naar het gordijn, dat rustig en zwaar voor de blijk-
baar donkere kamer hing. Er leek ook niemand meer in de 
kamer te zijn; misschien was Delamarche met Brunelda 
uitgegaan en dan had Karl alle vrijheid. Robinson, die zich 
echt als een waakhond gedroeg, was definitief afgeschud.  
 Toen klonken uit de verte in de straat vlagen van trom-
mels en trompetten. Losse kreten van veel mensen vere-
nigden zich tot één groot geschreeuw. Karl draaide zijn 
hoofd en zag hoe alle balkons opnieuw tot leven kwamen. 
Langzaam stond hij op; hij kon niet helemaal rechtop 
staan en moest zich hard tegen de balustrade drukken. Be-
neden op de trottoirs marcheerden jonge mannen met gro-
te passen, uitgestrekte armen, hun pet in hun geheven 
hand en hun gezicht naar achteren. De rijbaan bleef nog 
vrij. Sommigen zwaaiden met lampions aan lange stangen 
in een wolk van gelige rook. De tamboers en trompetters 
traden juist in brede rijen in het licht en Karl stond ver-
baasd met hoeveel ze waren, toen hij achter zich stemmen 
hoorde; hij draaide zich om en zag hoe Delamarche het 
zware gordijn optilde en hoe Brunelda daarna uit het don-
ker van de kamer kwam, in een rode jurk, met een kanten 
sjaal om haar schouders, een donker mutsje op haar waar-
schijnlijk ongekapte en alleen maar opgestoken haar, 
waarvan de pieken hier en daar uitstaken. In haar hand 
hield ze een kleine, uitgevouwen waaier, maar bewoog 
die niet en drukte hem dicht tegen zich aan.  
 Karl schoof tegen de balustrade opzij om plaats te ma-
ken voor de twee. Niemand kon hem dwingen om hier te 
blijven en als Delamarche dat probeerde, zou Brunelda 
hem op zijn verzoek meteen laten gaan. Ze kon Karl im-
mers niet uitstaan en zijn ogen maakten haar aan het 
schrikken. Maar toen hij een stap naar de deur deed, 
merkte ze het toch en vroeg: ‘Waar ga je heen, jochie?’ 
Karl schrok terug voor de strenge blikken van Delamarche 



 205 

en Brunelda trok hem naar zich toe. ‘Wil je niet naar de 
optocht beneden kijken?’ vroeg ze en duwde hem voor 
zich tegen de balustrade. ‘Weet je waar het over gaat?’ 
hoorde Karl haar achter zich zeggen en hij maakte zonder 
succes een onwillekeurige beweging om zich aan haar 
druk te onttrekken. Treurig keek hij naar beneden de 
straat in, alsof daar de oorzaak van zijn treurigheid lag.  
 Delamarche stond eerst met zijn armen over elkaar ach-
ter Brunelda; daarna ging hij naar de kamer en bracht Bru-
nelda de toneelkijker. Beneden was achter de muzikanten 
het hoofdonderdeel van de optocht verschenen. Op de 
schouders van een reusachtige vent zat een man van wie 
je op deze hoogte niets anders zag dan zijn matglanzende 
kale hoofd, waarboven hij voortdurend groetend zijn hoge 
hoed hield. Rondom hem droegen ze blijkbaar houten bor-
den, die vanaf het balkon helemaal wit leken; de biljetten 
waren zo opgehangen dat ze aan alle kanten tegen de man 
aan hingen, die er in het midden hoog boven uitstak. 
Doordat alles in beweging was, viel die muur van biljetten 
telkens uiteen en kwam ook telkens weer bijeen. Om de 
man heen werd de hele breedte van de straat, maar voor 
zover in het donker te zien was over niet zo’n grote lengte, 
in beslag genomen door aanhangers van de man, die alle-
maal in hun handen klapten en waarschijnlijk de naam 
van de man, een heel korte, maar onverstaanbare naam, in 
een gedragen lied ten gehore brachten. Individuele men-
sen, die strategisch over de menigte verdeeld waren, droe-
gen automobiellantaarns met heel fel licht, waarmee ze de 
gebouwen aan beide kanten van de straat langzaam van 
beneden tot boven verlichtten. Op Karls hoogte stoorde 
het licht niet meer, maar op de onderste balkons zag je hoe 
de mensen die beschenen werden haastig hun handen 
voor hun ogen hielden.  
 Delamarche informeerde op verzoek van Brunelda bij 
de buren op hun balkon wat voor manifestatie het was. 
Karl was een beetje nieuwsgierig of en hoe ze antwoord 
zouden geven. En inderdaad kreeg Delamarche na drie 
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keer vragen nog geen antwoord. Hij boog zich al gevaar-
lijk over de balustrade, Brunelda stampvoette een beetje 
uit ergernis over de buren en Karl voelde haar knie. Ein-
delijk kwam er toch iets van een antwoord, maar tegelijk 
begonnen ze op dat balkon, dat stampvol mensen stond, 
allemaal hard te lachen. Daarop riep Delamarche iets te-
rug, zo hard, dat als er niet op hetzelfde moment veel la-
waai op straat geweest was, de hele buurt ervan had op-
gehoord. In elk geval zorgde het ervoor dat het gelach on-
natuurlijk snel ophield.  
 ‘Morgen wordt er in ons district een rechter gekozen en 
degene die ze beneden dragen, is een kandidaat,’ zei Dela-
marche, die volkomen rustig bij Brunelda terugkwam. 
‘Nee,’ riep hij daarna, terwijl hij Brunelda liefkozend op 
haar rug klopte, ‘we weten niet eens meer wat er in de we-
reld gebeurt!’  
 ‘Delamarche,’ zei Brunelda, terugkomend op het ge-
drag van de buren, ‘wat zou ik graag verhuizen, als het 
niet zo vermoeiend was. Maar dat kan ik niet aan.’ En 
diep zuchtend, onrustig en verstrooid frunnikte ze aan het 
hemd van Karl, die die kleine, dikke handjes telkens weer 
zo onopvallend mogelijk probeerde weg te duwen, wat 
ook makkelijk ging, want Brunelda dacht niet aan hem, 
maar was met haar gedachten heel ergens anders.  
 Maar ook Karl vergat Brunelda al gauw en duldde de 
last van haar armen op zijn schouders, want de gebeurte-
nissen op straat namen hem erg in beslag. Op bevel van 
een groepje gesticulerende mannen, die vlak voor de kan-
didaat liepen en van wie de gesprekken een bijzondere be-
tekenis moesten hebben, want van alle kanten zag je luis-
terende gezichten naar hen toebuigen, stopten ze onver-
wachts voor het café. Een van die toonaangevende man-
nen gaf met geheven hand een teken dat zowel voor de 
menigte gold als voor de kandidaat. De menigte verstom-
de en de kandidaat, die een paar keer op de schouders van 
zijn drager overeind probeerde te komen en een paar keer 
in zijn stoel terugviel, hield een korte redevoering, waarbij 
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hij zijn hoge hoed vliegensvlug heen en weer liet gaan. 
Dat was heel duidelijk te zien, want tijdens zijn redevoe-
ring waren alle automobiellantaarns op hem gericht, zodat 
hij zich midden in een heldere ster bevond.  
 Maar nu bleek ook al dat de hele straat geïnteresseerd 
was. Op de balkons die bezet waren door de aanhangers 
van de kandidaat begonnen ze zijn naam mee te zingen en 
lieten hun ver buiten de balustrade uitgestoken handen 
mechanisch klappen. Op de andere balkons, die zelfs in de 
meerderheid waren, ontstond een sterk tegengeluid, dat 
overigens geen eenheid vormde, doordat het om de aan-
hangers van verschillende kandidaten ging. Daarentegen 
werkten alle vijanden van de aanwezige kandidaat samen 
in een fluitconcert en zelfs grammofoons werden vaak 
weer aangezet. Tussen de afzonderlijke balkons werden 
politieke ruzies uitgevochten en door het nachtelijk uur 
nam de opwinding toe. De meeste mensen waren al in 
nachthemd en hadden alleen kamerjassen omgeslagen, de 
vrouwen hulden zich in grote, donkere sjaals, op de kin-
deren werd niet gelet en die haalden angstwekkende ca-
priolen uit op de balkons en kwamen in steeds groteren 
getale tevoorschijn uit de donkere kamers, waar ze al had-
den liggen slapen. Hier en daar werden door bijzondere 
heethoofden losse, onherkenbare voorwerpen in de rich-
ting van hun tegenstander geslingerd; soms raakten die 
hun doel, maar meestal vielen ze op straat, waar ze vaak 
een woedend gejoel veroorzaakten. Als de leidinggevende 
mannen het lawaai te erg vonden, kregen de tamboers en 
trompetters opdracht in te grijpen en hun schetterende, 
krachtige en eindeloze signaal onderdrukte alle menselijke 
stemmen tot aan de daken van de huizen. En telkens, plot-
seling – het was nauwelijks te geloven – hielden ze op, 
waarna de blijkbaar getrainde menigte op straat in de 
korte stilte het partijlied omhoogbrulde – in het licht van 
de automobiellantaarns zag je elke wijdopen mond – tot 
de intussen tot bezinning gekomen tegenstanders tien 
keer zo hard als eerst van alle balkons en ramen begonnen 
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te schreeuwen en de partij beneden na haar kortstondige 
overwinning tenminste op deze hoogte totaal tot zwijgen 
brachten.  
 ‘Wat vind je ervan, jochie?’ vroeg Brunelda, die vlak 
achter Karl heen en weer stond te draaien om met de kij-
ker zoveel mogelijk te zien. Karl antwoordde alleen met 
hoofdknikken. Terloops merkte hij hoe Robinson Dela-
marche ijverig allerlei mededelingen deed, blijkbaar over 
Karls gedrag, waaraan Delamarche echter geen waarde 
leek te hechten, want terwijl hij met zijn rechterarm om 
Brunelda heen geslagen had, probeerde hij Robinsons met 
zijn linkerhand de hele tijd opzij te duwen. ‘Wil je niet 
door de kijker kijken?’ vroeg Brunelda en ze klopte op 
Karls borst om aan te geven dat ze hem bedoelde.  
 ‘Ik zie genoeg,’ zei Karl.  
 ‘Probeer het toch,’ zei ze, ‘je ziet het veel beter.’  
 ‘Ik heb goede ogen,’ antwoordde Karl, ‘ik zie alles.’ Hij 
vond het niet vriendelijk, maar storend, toen ze de kijker 
voor zijn ogen hield en het enige wat ze zei was dat ene 
woordje ‘Kom!’, melodieus, maar dreigend. En Karl had 
de kijker al voor zijn ogen en zag nu helemaal niets.  
 ‘Ik zie niks,’ zei hij en wilde van de kijker af, maar ze 
hield de kijker vast en zijn op haar borst ingebedde hoofd 
kon geen kant meer uit.  
 ‘Maar nu zie je wel wat,’ zei ze, terwijl ze aan de ring 
van de kijker draaide.  
 ‘Nee, ik zie nog steeds niks,’ zei Karl en hij besefte dat 
hij Robinson nu ongewild ontlast had, want Brunelda’s 
onverdraaglijke grillen werden nu op hem gebotvierd.  
 ‘Wanneer zie je nou eindelijk wat?’ zei ze, terwijl ze – 
Karl kreeg nu de volle lading van haar adem in zijn ge-
zicht – aan de ring bleef draaien. ‘En nu?’ vroeg ze.  
 ‘Nee, nee, nee!’ riep Karl, ook al kon hij nu echt alles 
zien, al was het heel vaag. Maar Brunelda was net even 
met Delamarche bezig, ze hield de kijker maar losjes voor 
Karls gezicht en nu ze er speciaal op lette, kon Karl onder 
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de kijker door op straat kijken. Daarna drong ze ook niet 
meer aan en gebruikte de kijker voor zichzelf.  
 Uit het café beneden was een kelner gekomen die heen 
en weer rennend over de drempel de bestellingen van de 
leiders aannam. Je zag hoe hij zich uitrekte om het café te 
overzien en zoveel mogelijk bediening te laten komen. Tij-
dens deze voorbereidingen tot een blijkbaar uitgebreid 
gratis rondje praatte de kandidaat door. Zijn drager, de 
reus van een vent die alleen hem diende, maakte na een 
paar zinnen telkens een kleine draai om te zorgen dat de 
redevoering alle delen van de menigte bereikte. De kandi-
daat zat meestal helemaal gebogen en probeerde zijn 
woorden telkens met een ruk van zijn vrije hand en van de 
hoge hoed in de andere hand zoveel mogelijk nadruk te 
geven. Maar soms, met bijna regelmatige tussenpozen, 
kreeg hij de geest, hij kwam overeind met uitgestrekte ar-
men, hij sprak niet meer tot een groep, maar tot iedereen, 
hij sprak tot de bewoners van de huizen tot en met de 
hoogste verdiepingen, en toch was het volkomen duidelijk 
dat al in de laagste verdiepingen niemand hem kon horen 
en dat zelfs als dat mogelijk geweest was, niemand naar 
hem had willen luisteren, want elk raam en elk balkon 
werd op zijn minst door één schreeuwende redenaar be-
zet. Intussen kwamen een paar kelners het café uit met 
een blad zo groot als een biljart, met volle, lichtende gla-
zen. De leiders organiseerden het uitdelen en dat gebeur-
de in de vorm van een parade langs de deur van het café. 
Maar al werden de glazen op het blad steeds weer bijge-
vuld, er was voor de menigte niet genoeg en twee rijen 
schenkers moesten links en rechts langs het blad sluipen 
om de menigte verder te bedienen. De kandidaat was na-
tuurlijk opgehouden met praten en gebruikte de pauze om 
nieuwe krachten op te doen. Terzijde van de menigte en 
het felle licht droeg zijn drager hem langzaam heen en 
weer en maar een paar van zijn trouwste aanhangers be-
geleidden hem daar en spraken met hem in zijn verheven 
positie.  
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 ‘Moet je dat kereltje zien,’ zei Brunelda, ‘hij vergeet 
door het kijken waar hij is.’ En ze overviel Karl en draaide 
met beide handen zijn gezicht naar zich toe, zodat ze hem 
in zijn ogen keek. Maar dat duurde maar even, want Karl 
schudde meteen haar handen af en geërgerd omdat hij 
niet even met rust gelaten werd en tegelijkertijd met veel 
zin om de straat op te gaan en alles van dichtbij te bekij-
ken, probeerde hij zich nu uit alle macht van de druk van 
Brunelda te bevrijden en zei:  
 ‘Laat me alsjeblieft gaan.’  
 ‘Je blijft bij ons,’ zei Delamarche, zonder zijn blik van de 
straat af te houden en hij stak alleen een hand uit om te 
voorkomen dat Karl wegliep.  
 ‘Laat maar,’ zei Brunelda en ze hield de hand van Dela-
marche tegen, ‘hij blijft wel.’ En ze duwde Karl nog harder 
tegen de balustrade en hij had met haar moeten vechten 
om zich te bevrijden. En als dat gelukt zou zijn, wat was 
hij er dan mee opgeschoten? Links van hem stond Dela-
marche, rechts was nu Robinson gaan staan en hij zat re-
gelrecht gevangen.  
 ‘Wees blij dat je er niet uitgegooid wordt,’ zei Robinson 
en hij beklopte Karl met de hand die hij onder Brunelda’s 
arm had doorgestoken.  
 ‘Eruitgegooid?’ zei Delamarche. ‘Een weggelopen dief 
gooi je er niet uit, die lever je uit aan de politie. En dat kan 
meteen morgenochtend, als hij zich niet rustig houdt.’  
 Vanaf dat moment had Karl geen plezier meer in het 
schouwspel beneden. Alleen gedwongen, omdat hij door 
Brunelda niet rechtop kon staan, boog hij zich een eindje 
over de balustrade. Vol eigen zorgen en met verstrooide 
blikken keek hij naar de mensen beneden, die in groepen 
van een man of twintig naar de cafédeur kwamen, hun 
glas pakten, zich omdraaiden en dat glas hieven in de 
richting van de nu in zichzelf verdiepte kandidaat, een 
partijgroet riepen, hun glas leegden en het met een klap, 
maar op deze hoogte onhoorbaar op het blad terugzetten 
om plaats te maken voor een nieuwe groep, die rumoerig 
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was van ongeduld. Op bevel van de leider was de kapel, 
die tot nu toe in het café gespeeld had, de straat opgegaan; 
de grote blaasinstrumenten straalden uit de donkere me-
nigte, maar het spel ging bijna op in het algemene lawaai. 
De straat stond nu tenminste aan de kant van het café vol 
mensen. Ze kwamen van boven, waar Karl vanmorgen 
met de automobiel gekomen was, van beneden, van de 
brug, en zelfs de mensen in de huizen hadden de verlok-
king niet kunnen weerstaan om hier met eigen handen in 
te grijpen; op de balkons en achter de ramen waren bijna 
alleen vrouwen en kinderen achtergebleven, terwijl de 
mannen beneden de huizen uit kwamen. Maar nu hadden 
de muziek en het rondje hun doel bereikt, er waren ge-
noeg mensen, een door twee automobiellantaarns geflan-
keerde leider bracht de muziek tot zwijgen, liet een hard 
gefluit horen en nu zag je de wat afgedwaalde drager met 
de kandidaat haastig aankomen over een door aanhangers 
gebaand pad.  
 Nauwelijks was hij bij de deur van het café of de kandi-
daat begon in het licht van de nu in een kleine kring rond-
om hem opgestelde automobiellantaarns aan zijn nieuwe 
redevoering. Maar nu was alles veel moeilijker dan eerst: 
de dragers hadden niet de minste bewegingsvrijheid 
meer, want het gedrang was te groot. De dichtstbijzijnde 
aanhangers, die eerst geprobeerd hadden het effect van de 
redevoeringen van de kandidaat met alle mogelijke mid-
delen te versterken, hadden nu moeite om in zijn buurt te 
blijven en zeker twintig hielden zich uit alle macht aan de 
drager vast. Maar zelfs die sterke man kon geen stap meer 
verzetten en van enige invloed op de menigte door be-
paalde draaiingen of een passende beweging vooruit of 
achteruit was geen sprake meer. De menigte bewoog cha-
otisch, de een lag tegen de ander aan, niemand stond meer 
rechtop, er leken door nieuw publiek veel meer tegenstan-
ders te zijn, de drager was lang in de buurt van de café-
deur blijven staan, maar liet zich nu schijnbaar zonder 
verzet de straat op en uit duwen, de kandidaat sprak maar 
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door, maar het was niet meer helemaal duidelijk of hij zijn 
programma uiteenzette of om hulp riep; het leek erop dat 
er een tegenkandidaat verschenen was, of zelfs meer dan 
één, want hier en daar zag je in plotseling opvlammend 
licht een door de menigte opgetilde man met een bleek ge-
zicht en gebalde vuisten een door veelstemmig geroep be-
groete redevoering houden.  
 ‘Wat gebeurt er?’ vroeg Karl, terwijl hij zich in adem-
loze verwarring tot zijn bewakers richtte.  
 ‘Het kereltje wordt er opgewonden van,’ zei Brunelda 
tegen Delamarche en ze pakte Karl bij zijn kin om zijn 
hoofd naar zich toe te trekken. Maar dat wilde Karl niet en 
ruwer na de gebeurtenissen op straat, schudde hij zich zo 
hevig, dat Brunelda hem niet alleen losliet, maar terug-
deinsde en afstand nam. ‘Nou heb je genoeg gezien!’ zei 
ze, blijkbaar boos om Karls gedrag, ‘ga naar de kamer, 
breng de bedden in orde en maak alles klaar voor de 
nacht!’ Ze stak haar hand uit naar de kamer. Dat was wel 
de richting die Karl al een paar uur in wilde en hij protes-
teerde met geen woord. Toen klonk er van de straat het 
rinkelen van veel brekend glas. Karl kon zich niet bedwin-
gen en sprong nog gauw naar de balustrade om nog een 
keer vluchtig naar beneden te kijken. Er was een aanslag 
van de tegenstanders geweest, een geslaagde, die mis-
schien beslissend was; de automobiellantaarns van de 
aanhangers, die met hun felle licht tenminste de voor-
naamste gebeurtenissen voor het hele publiek duidelijk 
maakten en alles daardoor binnen zekere grenzen hadden 
gehouden, waren allemaal tegelijk verbrijzeld; de kandi-
daat en zijn drager stonden nu in het gemeenschappelijke, 
onzekere licht, dat door zijn plotselinge verspreiding het 
effect had van volslagen duisternis. Je kon niet eens meer 
bij benadering zeggen waar de kandidaat zich bevond en 
de verwarring van de duisternis werd nog vergroot door 
een juist inzettend, breed, algemeen gezang, dat naderde 
van beneden, van de brug.  
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 ‘Heb ik niet gezegd wat je nu moet doen?’ zei Brunelda, 
‘schiet op! Ik ben moe,’ voegde ze eraan toe en stak daarna 
haar armen in de lucht, zodat haar borst zich nog veel 
sterker welfde dan gewoonlijk. Delamarche, die zijn ar-
men nog steeds om haar heen geslagen had, trok haar mee 
naar een hoek van het balkon. Robinson ging erachteraan 
om zijn etensresten die er nog lagen opzij te schuiven.  
 Van deze gunstige gelegenheid moest Karl gebruik ma-
ken, nu was er geen tijd om naar beneden te kijken, van de 
gebeurtenissen op straat zou hij beneden nog genoeg zien 
en meer dan hier van boven. Met twee sprongen rende hij 
door de roodachtig verlichte kamer, maar de deur zat op 
slot en de sleutel stak niet in het slot. Die moest nu gevon-
den worden, maar wie kon er in deze chaos een sleutel 
vinden, zeker in de korte, kostbare tijd die Karl tot zijn be-
schikking had. Nu had hij eigenlijk al op de trap moeten 
zijn en moeten rennen en rennen. En nu was hij de sleutel 
aan het zoeken! Zocht hem in alle toegankelijke laden, 
snuffelde rond op de tafel, waar allerlei borden, servetten 
en een of ander begonnen borduurwerkje lagen, werd 
aangetrokken door een leunstoel waarop een rommelige 
hoop oude kledingstukken lag, waar de sleutel zich mis-
schien bevond, maar nooit gevonden kon worden, en hij 
wierp zich ten slotte op de inderdaad vies ruikende cana-
pé om in alle hoeken en plooien naar de sleutel te tasten. 
Daarna hield hij op met zoeken en bleef midden in de ka-
mer staan. Brunelda had de sleutel vast aan haar ceintuur 
gehangen, zei hij tegen zichzelf, daar hingen immers zo-
veel dingen, en al het zoeken was vergeefs.  
 En blindelings greep Karl twee messen en boorde die 
tussen de twee helften van de deur, een boven en een on-
der, om twee gescheiden aangrijpingspunten te hebben. 
Nauwelijks had hij aan de messen getrokken, of de lem-
metten braken natuurlijk af. Hij had niets anders gewild 
en de stompen die hij er nu steviger in kon boren, bleven 
des te beter zitten. En nu trok hij uit alle macht, met zijn 
armen wijd uit elkaar, en zijn benen in spreidstand en 
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kreunend, terwijl hij de deur scherp in de gaten hield. Die 
zou op den duur meegeven, begreep hij tot zijn genoegen 
uit het duidelijk hoorbare losser worden van het slot; hoe 
langzamer het ging, hoe beter: het slot mocht immers niet 
openspringen, anders hoorden ze het op het balkon, het 
slot moest juist langzaam opengaan en daar werkte Karl 
met de grootste voorzichtigheid naartoe, terwijl zijn ogen 
het slot steeds dichter naderden.  
 ‘Kijk nou eens!’ hoorde hij de stem van Delamarche. Al-
le drie stonden ze in de kamer en het gordijn was achter 
hen al dichtgetrokken; Karl moest hun komst gemist heb-
ben en zijn handen zakten bij de aanblik van de messen. 
Maar hij had helemaal geen tijd om een woord van uitleg 
of verontschuldiging te uiten, want in een aanval van 
woede die niet in verhouding stond met de situatie sprong 
Delamarche – de losgeraakte ceintuur van zijn kamerjas 
beschreef een grote boog in de lucht – op Karl af. Karl ont-
week de aanval nog op het laatste moment, hij had de 
messen uit de deur kunnen trekken en voor zijn verdedi-
ging kunnen gebruiken, maar dat deed hij niet; daarente-
gen greep hij bukkend en opspringend naar de brede 
kraag van Delamarches kamerjas, sloeg die op, trok hem 
daarna nog verder omhoog – de kamerjas zat Delamarche 
veel te ruim – en hield Delamarche gelukkig bij zijn hoofd 
vast, die volkomen verrast eerst in het wilde weg met zijn 
handen zwaaide en pas na een tijdje, maar nog niet uit alle 
macht met zijn vuisten op de rug van Karl sloeg, die zich 
om zijn gezicht te beschermen op Delamarches borst ge-
worpen had. De vuistslagen verdroeg Karl, al kromp hij 
van de pijn en al werden de slagen steeds sterker, maar 
hoe had hij ze niet kunnen verdragen, de overwinning 
was immers binnen bereik? Met zijn handen op Delamar-
ches hoofd en zijn duimen recht boven diens ogen duwde 
hij hem voor zich uit tegen de ergste meubelchaos en pro-
beerde bovendien met zijn tenen de ceintuur van de ka-
merjas om Delamarches voeten te slingeren en hem zo ook 
ten val te brengen.  
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 Maar doordat hij al zijn aandacht nodig had voor Dela-
marche, zeker nu hij diens verzet steeds sterker voelde 
worden en diens vijandige lichaam zich steeds peziger 
schrapzette, vergat hij dat hij niet alleen was met Delamar-
che. Maar al te gauw werd hij daaraan herinnerd, want 
plotseling weigerden zijn voeten, die Robinson, die zich 
achter hem op de grond had laten vallen, schreeuwend uit 
elkaar drukte. Zuchtend liet Karl Delamarche los, die nog 
een stap achteruitdeinsde. Brunelda stond met haar benen 
uit elkaar en gebogen knieën in haar volle breedte midden 
in de kamer de gebeurtenissen met schitterende ogen te 
volgen. Alsof ze werkelijk meevocht, haalde ze diep adem, 
mikte met haar ogen en bracht haar vuisten langzaam 
naar voren. Delamarche sloeg zijn kraag neer, had zijn blik 
nu weer vrij en nu werd er natuurlijk niet meer gevochten, 
alleen nog gestraft. Hij greep Karl van voren bij zijn hemd, 
tilde hem bijna van de grond en slingerde hem, terwijl hij 
hem uit minachting niet eens aankeek, zo geweldig tegen 
de kast die een paar passen verder stond, dat Karl het eer-
ste moment dacht dat de stekende pijn in zijn rug en op 
zijn hoofd die de botsing tegen de kast veroorzaakte direct 
afkomstig waren van de hand van Delamarche. ‘Schoft!’ 
hoorde hij Delamarche nog luid roepen in het zwart dat 
voor zijn bevende ogen ontstond. En in de eerste uitput-
ting waarin hij voor de kast in elkaar zakte, klonken de 
woorden ‘Wacht maar!’ nog zwak na in zijn oren.  
 Toen hij bijkwam, was het rondom hem helemaal don-
ker; het kon nog laat in de nacht zijn en van het balkon 
drong onder het gordijn een licht schijnsel van de maan de 
kamer in. Hij hoorde de rustige ademhaling van de drie 
slapers; veruit de luidste was van Brunelda, die snoof in 
haar slaap, zoals ze dat soms bij het praten deed, maar het 
was niet makkelijk vast te stellen in welke richting de af-
zonderlijke slapers zich bevonden, want de hele kamer 
werd vervuld door het geluid van hun ademhaling. Pas 
nadat hij zijn omgeving een beetje onderzocht had, dacht 
Karl aan zichzelf en hij schrok erg, want al was hij hele-
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maal krom en stijf van de pijn, hij had toch niet gedacht 
dat hij een ernstige, bloedende wond zou oplopen. Maar 
nu voelde hij druk op zijn hoofd, en zijn hele gezicht, hals 
en borst onder zijn overhemd leken vol bloed te zitten. Hij 
moest naar het licht om te kijken hoe hij eraan toe was; 
misschien hadden ze hem kreupel geslagen en dan zou 
Delamarche hem maar al te graag ontslaan, maar wat 
moest hij dan beginnen? Dan had hij echt helemaal geen 
vooruitzichten meer. Hij moest opeens denken aan de jon-
gen met de aangevreten neus bij de poort en hij verborg 
zijn gezicht een ogenblik in zijn handen.  
 Onwillekeurig keerde hij zich daarna na de deur en 
kroop er tastend op handen en voeten heen. Al gauw voel-
de hij met zijn vingertoppen een laars en verderop een 
been. Dat was Robinson, want wie sliep er anders met zijn 
laarzen aan? Ze hadden hem bevolen dwars voor de deur 
te gaan liggen om een vlucht van Karl te verhinderen. 
Maar wisten ze dan niet hoe hij, Karl, eraan toe was? 
Voorlopig wilde hij helemaal niet vluchten, hij wilde al-
leen maar naar het licht. Kon hij dus de deur niet uit, dan 
moest hij naar het balkon.  
 Karl trof de eettafel op een blijkbaar heel andere plaats 
dan ’s avonds; de canapé, die hij natuurlijk heel voorzich-
tig naderde, was verrassend genoeg leeg, maar daarente-
gen stuitte hij in het midden van de kamer op een hoge 
stapel flink in elkaar gedrukte kleren, dekens, gordijnen, 
kussens en tapijten. Eerst dacht hij dat het maar een hoop-
je was, net zoals hij ’s avonds op de sofa had gevonden en 
die misschien op de grond was gerold, maar tot zijn ver-
bazing merkte hij bij het verderkruipen dat er een hele wa-
gonlading van die dingen lag, die ze waarschijnlijk voor 
de nacht uit de kasten gehaald hadden waar ze overdag 
bewaard werden. Hij kroop om de hoop heen en merkte al 
gauw dat het geheel een soort bed was waar Delamarche 
en Brunelda helemaal bovenop lagen, wat hij door voor-
zichtig tasten vaststelde.  
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 Nu wist hij dus waar ze allemaal sliepen en hij haastte 
zich naar het balkon. Het was een heel andere wereld 
waar hij nu, buiten het gordijn, snel opstond. In de frisse 
nachtlucht en in de volle maneschijn liep hij op het balkon 
een paar keer heen en weer. Hij keek de straat in; het was 
er heel stil, uit het café klonk nog de muziek, maar ge-
dempt, voor de deur veegde een man de stoep en in de 
straat waar ’s avonds in het woeste, algemene lawaai het 
schreeuwen van de verkiezingskandidaat was opgegaan 
in duizend andere stemmen, hoorde je nu duidelijk het 
schrapen van de bezem op het plaveisel.  
 Door het schuiven van een tafel op het balkon van de 
buren merkte Karl dat daar iemand zat te studeren. Het 
was een jonge man met een sikje, waaraan hij bij het lezen, 
dat vergezeld ging met snelle bewegingen van zijn lippen, 
voortdurend zat te draaien. Hij zat met zijn gezicht naar 
Karl aan een tafeltje vol boeken; de gloeilamp had hij van 
de muur genomen, tussen twee grote boeken geklemd en 
hij zat nu helemaal in het felle licht.  
 ‘Goedenavond,’ zei Karl, omdat hij gemerkt dacht te 
hebben dat de jonge man naar hem gekeken had.  
 Maar dat was waarschijnlijk een vergissing geweest, 
want de jonge man leek hem nog helemaal niet gezien te 
hebben; hij hield zijn hand boven zijn ogen tegen het licht 
en om vast te stellen wie daar plotseling groette, en hield 
vervolgens, omdat hij nog steeds niets zag, de gloeilamp 
omhoog om daarmee ook het balkon van de buren een 
beetje te verlichten.  
 ‘Goedenavond,’ zei hij nu ook, keek een moment scherp 
naar Karl en voegde eraan toe: ‘ja, en?’  
 ‘Stoor ik?’ vroeg Karl.  
 ‘Ja, nogal,’ zei de man en hij zette de lamp weer op zijn 
oude plaats.  
 Met deze woorden was elk contact wel verbroken, maar 
toch verliet Karl het hoekje van het balkon waar hij het 
dichtste bij de man stond niet. Zwijgend keek hij toe hoe 
de man in zijn boek las, de bladzijden omsloeg, nu en dan 
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in een ander boek, dat hij altijd bliksemsnel pakte, iets na-
sloeg en regelmatig aantekeningen maakte in een schrift, 
waarbij hij zijn gezicht telkens verbazend dicht boven het 
schrift hield.  
 Was die man misschien een student? Het zag er hele-
maal uit alsof hij zat te studeren. Niet heel anders – het 
was nu al lang geleden – had Karl thuis aan tafel bij zijn 
ouders zijn huiswerk zitten maken, terwijl zijn vader de 
krant las of de boekhouding en correspondentie voor een 
vereniging deed en terwijl zijn moeder naaiwerk deed en 
de draad hoog uit de stof trok. Om zijn vader niet te sto-
ren legde Karl alleen zijn schrift en zijn schrijfgerei op ta-
fel, terwijl hij de nodige boeken links en rechts op stoelen 
legde. Wat was het daar stil geweest! Wat waren er weinig 
vreemde mensen in die kamer gekomen! Als klein kind 
had Karl altijd al graag gekeken hoe zijn moeder tegen de 
avond de voordeur op slot deed. Ze had er geen idee van 
dat het met Karl nu zover was dat hij vreemde deuren met 
messen probeerde open te breken.  
 En wat had zijn hele studie voor zin gehad? Hij was im-
mers alles vergeten; als hij zijn studie hier had moeten 
voortzetten, was het heel moeilijk voor hem geworden. Hij 
herinnerde zich dat hij thuis ooit een maand ziek was ge-
weest – wat een moeite had het toen gekost om daarna 
weer zonder onderbreking door te leren. En nu had hij be-
halve het leerboek Engelse handelscorrespondentie al zo 
lang geen boek gelezen.  
 ‘Zeg, jongeman,’ hoorde Karl plotseling, ‘kun je niet er-
gens anders gaan staan? Het stoort me verschrikkelijk dat 
je zo staat te staren. Om twee uur ’s nachts mag ik toch 
wel ongestoord kunnen werken op het balkon. Wil je soms 
iets van me?’  
 ‘U studeert?’ vroeg Karl.  
 ‘Ja, ja,’ zei de man en hij gebruikte deze voor de studie 
verloren ogenblikken om zijn boeken opnieuw te ordenen.  
 ‘Dan wil ik u niet storen,’ zei Karl, ‘ik ga toch al terug 
naar de kamer. Goedenacht.’  
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 De man gaf niet eens antwoord; met een plotseling be-
sluit was hij na de beëindiging van deze storing weer gaan 
studeren en leunde met zijn voorhoofd zwaar op zijn rech-
terhand.  
 Toen herinnerde Karl zich vlak voor het gordijn waar-
om hij eigenlijk naar buiten was gegaan en hij wist nog he-
lemaal niet hoe hij eraan toe was. Wat drukte er toch zo op 
zijn hoofd? Hij greep ernaar en stond verbaasd: het was 
geen bloedende wond, waar hij in het donker van de ka-
mer bang voor was geweest, het was alleen een nog steeds 
vochtig, tulbanachtig verband. Het was, te oordelen naar 
de nog hier en daar hangende restjes kant, van een oud 
stuk ondergoed van Brunelda gescheurd en Robinson had 
het waarschijnlijk vluchtig om Karls hoofd gewikkeld. Al-
leen was hij vergeten het uit te wringen en daardoor was 
tijdens Karls bewusteloosheid al het water over zijn ge-
zicht en onder zijn hemd gelopen en dat had Karl zo laten 
schrikken.  
 ‘Je bent er geloof ik nog steeds?’ vroeg de man en hij 
keek naar Karl.  
 ‘Maar nu ga ik echt,’ zei Karl, ‘ik wou hier alleen iets 
bekijken, want in de kamer is het pikdonker.’  
 ‘Wie ben je eigenlijk?’ vroeg de man, terwijl hij zijn pen-
houder op het openliggende boek voor zich legde en naar 
de balustrade stapte. ‘Hoe heet je? Hoe kom je bij die men-
sen verzeild? Ben je hier al lang? Wat wil je dan bekijken? 
Draai je gloeilamp daar eens aan, dan kan ik je zien.’  
 Dat deed Karl, maar voor hij antwoordde, trok hij het 
gordijn voor de deur steviger dicht om te zorgen dat ze 
binnen niets zouden merken. ‘Neem me niet kwalijk,’ zei 
hij fluisterend, ‘dat ik zo zacht praat. Als ze me binnen ho-
ren, krijg ik weer herrie.’  
 ‘Weer?’ vroeg de man.  
 ‘Ja,’ zei Karl, ‘ik heb vanavond net een grote ruzie met 
ze gehad. Ik heb hier geloof ik nog een vreselijke buil.’ En 
hij voelde van achteren aan zijn hoofd.  
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 ‘Wat was dat dan voor een ruzie?’ vroeg de man en om-
dat Karl niet meteen antwoord gaf, voegde hij eraan toe: 
‘Je kunt me rustig alles vertellen wat je tegen die mensen 
hebt. Ik haat ze namelijk alledrie en vooral jullie madame. 
Het zou me trouwens niet verbazen als ze je al tegen me 
opgehitst hadden. Ik heet Josef Mendel en ik ben student.’  
 ‘Ja,’ zei Karl, ‘ze hebben me al over u verteld, maar niks 
ergs. U hebt mevrouw Brunelda geloof ik al een keer be-
handeld?’  
 ‘Dat klopt,’ zei de student en hij moest lachen, ‘ruikt de 
canapé er nog naar?’  
 ‘Dat wel,’ zei Karl.  
 ‘Dat is fijn,’ zei de student, terwijl hij met zijn hand 
door zijn haar streek. ‘En waarom maken ze builen bij je?’  
 ‘Er was ruzie,’ zei Karl, denkend hoe hij het de student 
zou vertellen. Maar daarna onderbrak hij zichzelf en zei: 
‘Stoor ik echt niet?’  
 ‘Ten eerste,’ zei de student, ‘heb je me al gestoord en ik 
ben jammer genoeg zo nerveus dat ik lang nodig heb om 
me weer te concentreren. Sinds jij daar op het balkon bent 
gaan wandelen, schiet ik niet op met de studie. Ten twee-
de houd ik om drie uur altijd pauze. Vertel dus maar rus-
tig. Het interesseert me ook.’  
 ‘Het is heel eenvoudig,’ zei Karl, ‘Delamarche wil dat ik 
bediende bij hem word. Maar dat wil ik niet. Ik was liefst 
nog vanavond weggegaan. Hij wou me niet laten gaan en 
deed de deur op slot; ik wou die openbreken en toen werd 
het ruzie. Ik voel me doodongelukkig dat ik nog hier ben.’  
 ‘Heb je dan een andere baan?’ vroeg de student.  
 ‘Nee,’ zei Karl, ‘maar dat kan me niet schelen, als ik 
hier maar weg ben.’  
 ‘Luister eens,’ zei de student, ‘dat kan je niet schelen?’ 
En ze zwegen allebei een tijdje.  
 ‘Waarom wil je dan niet bij die mensen blijven?’ vroeg 
de student.  
 ‘Delamarche is een slecht mens,’ zei Karl, ‘ik ken hem 
nog van vroeger. Ik heb een keer een hele dag met hem 
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gelopen en was blij dat ik hem kwijt was. En nou moet ik 
zeker bediende bij hem worden?’  
 ‘Waren alle bedienden bij het kiezen van hun baas maar 
zo kieskeurig als jij!’ zei de student en hij leek te glimla-
chen. ‘Kijk, ik ben overdag verkoper, verkoper van de 
laagste rang of eerder loopjongen bij het warenhuis van 
Montly. Die Montly is natuurlijk een schurk, maar dat kan 
me niks schelen; ik ben alleen woedend dat ik zo slecht 
betaald word. Neem dus maar een voorbeeld aan mij.’  
 ‘Wat?’ zei Karl, ‘u bent overdag verkoper en ’s nachts 
studeert u?’  
 ‘Ja,’ zei de student, ‘het kan niet anders. Ik heb al van 
alles geprobeerd, maar deze manier van leven is nog de 
beste. Jaren geleden was ik alleen student, dag en nacht, 
weet je, alleen verhongerde ik toen bijna, ik sliep in een 
smerig oud krot en durfde in mijn pak van toen niet de 
collegezaal in. Maar dat is voorbij.’  
 ‘Maar wanneer slaapt u dan?’ vroeg Karl en hij keek de 
student verwonderd aan.  
 ‘Ja, slapen!’ zei de student, ‘slapen doe ik als ik klaar 
ben met mijn studie. Voorlopig drink ik zwarte koffie.’ En 
hij draaide zich om, haalde onder zijn studeertafeltje een 
grote fles tevoorschijn, schonk zwarte koffie in een kopje 
en slikte die, zoals je haastig medicijnen slikt om zo wei-
nig mogelijk van de smaak te proeven.  
 ‘Lekker hoor, zwarte koffie,’ zei de student, ‘jammer 
dat je zover weg bent dat ik je niet wat kan aanreiken.’  
 ‘Ik houd niet van zwarte koffie,’ zei Karl.  
 ‘Ik ook niet,’ zei de student lachend. ‘Maar wat moet ik 
zonder beginnen? Zonder zwarte koffie zou Montly me 
geen moment houden. Ik zeg altijd Montly, al heeft die na-
tuurlijk geen weet van mijn bestaan. Ik weet niet precies 
hoe ik me in de zaak zou gedragen, als ik daar onder de 
toonbank niet altijd net zo’n grote fles als deze had staan, 
want ik heb het koffiedrinken nog nooit achterwege dur-
ven laten, maar denk maar rustig dat ik al gauw achter de 
toonbank zou liggen slapen. Jammer genoeg voelen ze 
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dat, ze noemen me daar Zwarte Koffie, wat een flauwe grap 
is en al niet bevorderlijk geweest is voor mijn carrière.’  
 ‘En wanneer bent u klaar met uw studie?’ vroeg Karl.  
 ‘Het gaat langzaam,’ zei de student met gebogen hoofd. 
Hij verliet de balustrade en ging weer achter zijn tafeltje 
zitten; met zijn ellebogen op het open boek gesteund en 
met zijn handen door zijn haar strijkend zei hij: ‘Het kan 
nog één of twee jaar duren.’  
 ‘Ik wou ook studeren,’ zei Karl, alsof die omstandig-
heid recht gaf op nog meer vertrouwen dan de nu zwij-
gende student tegenover hem al had getoond.  
 ‘Zo,’ zei de student en het was niet helemaal duidelijk 
of hij al weer in zijn boek las of er alleen maar verstrooid 
naar staarde, ‘wees maar blij dat je je studie opgegeven 
hebt. Ikzelf studeer al jaren eigenlijk alleen maar om con-
sequent te zijn. Ik heb er weinig voldoening van en voor-
uitzichten nog minder. Wat voor vooruitzichten zou ik 
ook hebben? Amerika zit vol sjoemeldokters.’  
 ‘Ik wou ingenieur worden,’ zei Karl nog gauw tegen de 
student, die met zijn aandacht al helemaal ergens anders 
leek te zijn.  
 ‘En nu moet je bediende bij die mensen worden,’ zei de 
student, terwijl hij even opkeek, ‘dat is natuurlijk verdrie-
tig.’  
 Die conclusie van de student was overigens een misver-
stand, maar misschien had Karl er wat aan bij de student. 
Daarom vroeg hij: ‘Zou ik misschien ook een baan bij het 
warenhuis kunnen krijgen?’  
 Door die vraag werd de student ruw weggerukt bij zijn 
boek; de gedachte dat hij Karl bij het zoeken naar een baan 
behulpzaam zou kunnen zijn, kwam niet eens in hem op. 
‘Probeer het maar,’ zei hij, ‘of probeer het maar liever niet. 
Dat ik mijn baan bij Montly gekregen heb, was tot nu toe 
het grootste succes in mijn leven. Als ik moest kiezen tus-
sen de studie en mijn baan, koos ik natuurlijk de baan. Ik 
span me alleen maar in om zo’n keus niet te hoeven ma-
ken.’  



 223 

 ‘Zo moeilijk is het om daar een baan te krijgen,’ zei Karl 
meer tegen zichzelf.  
 ‘Wat dacht je,’ zei de student, ‘het is makkelijker om 
hier districtsrechter te worden dan deuropener bij Mont-
ly.’  
 Karl zweeg. Deze student, die toch zoveel ervarener 
was dan hij, die Delamarche haatte om redenen die Karl 
nog niet kende, maar die Karl vast niets slechts toewenste, 
moedigde Karl op geen enkele manier aan om bij Dela-
marche weg te gaan. En daarbij wist hij niet eens welk ge-
vaar Karl van de kant van de politie dreigde en waartegen 
hij alleen bij Delamarche een beetje beschermd was.  
 ‘Je hebt vanavond toch de demonstratie beneden ge-
zien? Als je de situatie niet kent, zou je toch denken dat 
die kandidaat, Lobter heet hij, een kans maakt of op zijn 
minst in aanmerking komt, nietwaar?’  
 ‘Ik begrijp niks van politiek,’ zei Karl.  
 ‘Dat is fout,’ zei de student. ‘Maar afgezien daarvan heb 
je toch ogen en oren. De man had zonder twijfel vrienden 
en vijanden, dat kan je toch niet ontgaan zijn. En nu moet 
je bedenken dat de man volgens mij niet de minste kans 
maakt om gekozen te worden. Ik weet toevallig alles over 
hem, want er woont bij ons iemand die hem kent. Hij kan 
wel wat en wat betreft zijn politieke ideeën en zijn politie-
ke verleden zou hij de juiste rechter zijn voor het district. 
Maar geen mens denkt dat hij gekozen wordt; hij zal zo 
schitterend mislukken als je maar mislukken kunt, hij zal 
voor de verkiezingscampagne zijn paar dollar over de 
balk gesmeten hebben, en dat is het dan.’  
 Karl en de student keken elkaar een tijdje zwijgend aan. 
De student knikte glimlachend en drukte met een hand op 
zijn vermoeide ogen.  
 ‘En, ga je nog niet slapen?’ vroeg hij, ‘ik moet toch ook 
weer studeren. Kijk maar hoeveel ik nog door moet wer-
ken.’ En hij bladerde snel een half boek door om Karl een 
idee te geven van het werk dat hem nog te wachten stond.  
 ‘Goedenacht dan,’ zei Karl en maakte een buiging.  
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 ‘Kom maar een keer bij ons,’ zei de student, die al weer 
achter zijn tafeltje zat, ‘natuurlijk alleen als je zin hebt. Van 
negen tot tien ’s avonds heb ik ook tijd voor jou.’  
 ‘U raadt me dus aan om bij Delamarche te blijven?’ 
vroeg Karl.  
 ‘Absoluut,’ zei de student en hij zat al met zijn hoofd in 
de boeken. Het was alsof hij dat woord niet eens had ge-
zegd; alsof het gesproken was door een stem die lager was 
dan die van de student, klonk het nog na in Karls oren. 
Langzaam liep hij naar het gordijn, wierp nog een blik op 
de student, die nu volkomen onbeweeglijk en omgeven 
door de diepe duisternis in zijn lichtkring zat, en glipte de 
kamer in. De verenigde ademtochten van de drie slapers 
ontvingen hem. Hij zocht langs de muur de canapé en 
toen hij die gevonden had, ging hij er rustig op liggen, als-
of het zijn gewone bed was. Omdat de student, die Dela-
marche en de situatie hier precies kende en bovendien een 
ontwikkeld man was, hem aangeraden had om hier te blij-
ven, had hij voorlopig geen bedenkingen. Zulke grote 
doelen als de student had hij niet; wie weet of het hem 
zelfs thuis gelukt was om zijn studie af te maken, en als 
het thuis nauwelijks mogelijk leek, dan kon niemand van 
hem verwachten dat het hem hier in het buitenland lukte. 
Maar de hoop om een baan te vinden waarin hij iets kon 
presteren en erkenning kreeg voor zijn prestaties, was be-
slist groter, wanneer hij voorlopig het baantje als bediende 
bij Delamarche aannam en vanuit die zekerheid een gun-
stige gelegenheid afwachtte. Er leken in deze straat im-
mers veel kantoren van gemiddeld en lager niveau te zijn, 
die als ze personeel nodig hadden misschien niet al te 
kieskeurig waren. Als het moest, werd hij graag bediende, 
maar het was tenslotte helemaal niet uitgesloten dat hij 
ook voor zuiver kantoorwerk aangenomen werd en ooit 
als beambte achter zijn lessenaar zou zitten en zonder zor-
gen een poosje uit het open raam zou kunnen kijken, net 
als alle beambten die hij vanochtend bij zijn tocht door de 
binnenplaatsen had gezien. Toen hij zijn ogen dichtdeed, 
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was het een hele geruststelling dat hij nog jong was en dat 
Delamarche hem toch een keer vrij zou laten; dit huishou-
den leek echt niet voor de eeuwigheid bestemd. Maar als 
hij eenmaal zo’n baan bij een kantoor had, zou hij zich met 
niets anders bezighouden dan met zijn kantoorwerk en 
zijn krachten niet te veel verdelen, zoals de student. Als 
het nodig was, zou hij ook de nacht gebruiken voor het 
kantoor, wat ze in het begin gezien zijn geringe handels-
opleiding toch al van hem zouden verwachten. Hij zou al-
leen denken aan het belang van de zaak die hij diende en 
zich onderwerpen aan al het werk, zelfs wat andere be-
ambten af zouden wijzen als beneden hun waardigheid. 
De goede voornemens verdrongen zich in zijn hoofd, alsof 
voor de canapé zijn toekomstige baas stond, die ze op zijn 
gezicht kon lezen.  
 Met zulke gedachten viel Karl in slaap en alleen in zijn 
eerste lichte slaap werd hij nog gestoord door een gewel-
dig gezucht van Brunelda, die blijkbaar last had van 
nachtmerries en lag te woelen op bed.  
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‘Opstaan! Opstaan!’ riep Robinson meteen toen Karl ’s 
morgens zijn ogen opendeed. Het gordijn was nog niet 
opengetrokken, maar aan het door de kieren invallende, 
gelijkmatige zonlicht was te zien hoe laat op de morgen 
het al was. Robinson rende ijverig en met bezorgde blik-
ken heen en weer; nu eens droeg hij een handdoek of een 
bak water en dan weer ondergoed of kledingstukken en 
telkens wanneer hij langs Karl kwam, probeerde hij hem 
met hoofdknikken tot opstaan te bewegen en liet door het 
ophouden van wat hij op dat moment in zijn hand had 
zien hoe hij zich vandaag nog voor de laatste keer uit-
sloofde voor Karl, die de eerste ochtend natuurlijk niets 
begreep van de details van de dienst.  
 Maar al gauw zag Karl wie er door Robinson eigenlijk 
bediend werd. In een door twee kasten van de rest van de 
kamer afgeschoten ruimte, die Karl tot nu toe nog niet ge-
zien had, vond een grote wasbeurt plaats. Hij zag Brunel-
da’s hoofd, haar blote hals – het haar hing juist over haar 
gezicht – en het begin van haar nek boven de kast uitste-
ken en de af en toe geheven hand van Delamarche hield 
een ver in het rond spattende badspons vast, waarmee 
Brunelda gewassen en geboend werd. Je hoorde de korte 
bevelen die Delamarche gaf aan Robinson, die de dingen 
niet aanreikte door de nu versperde, eigenlijke toegang tot 
de kamer, maar aangewezen was op een kleine opening 
tussen een kast en een kamerscherm, waarbij hij bij elke 
handreiking bovendien zijn arm ver moest uitstrekken en 
een andere kant uit moest kijken. ‘De handdoek! De hand-
doek!’ riep Delamarche. En nauwelijks schrok Robinson, 
die net onder de tafel iets anders zocht, van die opdracht 
en kwam met zijn hoofd onder de tafel vandaan, of het 
was: ‘Waar blijft het water, verdomme?’ En ver boven de 
kast uitgestoken verscheen het woedende gezicht van De-
lamarche. Alles wat je volgens Karl bij wassen en aankle-
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den maar één keer nodig had, werd hier in elke mogelijke 
volgorde vele keren gevraagd en gebracht. Op een klein 
elektrisch kacheltje stond de hele tijd een bak water warm 
te worden en telkens weer droeg Robinson de zware last 
tussen zijn wijdgespreide benen naar de wasplaats. Ge-
zien de hoeveelheid werk was het begrijpelijk dat hij de 
bevelen niet altijd precies opvolgde en één keer, toen er 
weer een handdoek werd gevraagd, gewoon een hemd 
van de grote slaapplaats midden in de kamer pakte en als 
een grote prop over de kasten gooide.  
 Maar ook Delamarche moest hard werken en deed mis-
schien alleen zo geïrriteerd tegen Robinson – in zijn irrita-
tie zag hij Karl gewoon over het hoofd – omdat zelfs hij 
Brunelda niet tevreden kon stellen. ‘O,’ schreeuwde ze en 
zelfs Karl, die er verder niets mee te maken had, kromp 
ineen, ‘wat doe je me pijn! Ga weg! Ik was me liever zelf in 
plaats van zo te lijden! Nou krijg ik mijn arm al weer niet 
omhoog. Ik word kotsmisselijk als je zo hard drukt. Op 
mijn rug heb ik vast allemaal blauwe plekken. Dat zeg je 
natuurlijk niet. Wacht, ik vraag of Robinson ernaar kijkt of 
ons kereltje. Nee, ik doe het niet, maar wees wel een beetje 
minder hardhandig. Je moet voorzichtig zijn, Delamarche, 
ik blijf het elke morgen herhalen, maar je doet het niet. Ro-
binson!’ riep ze plotseling, terwijl ze een kanten broekje 
boven haar hoofd zwaaide, ‘kom me helpen, kijk eens hoe 
ik lijd, dit soort marteling noemt hij wassen, die Delamar-
che! Robinson, Robinson, waar blijf je, heb jij ook geen 
hart?’ Karl gaf Robinson zwijgend een teken met zijn vin-
ger, dat hij erheen moest gaan, maar Robinson schudde 
hautain zijn hoofd met neergeslagen ogen: hij wist wel be-
ter. ‘Hoe kom je erbij?’ zei Robinson voorovergebogen 
naar Karls oor, ‘zo is het niet bedoeld. Ik ben één keer ge-
gaan en daarna nooit meer. Ze grepen me toen allebei en 
duwden me in de kuip, zodat ik bijna verdronk. En da-
genlang verweet Brunelda me dat ik schaamteloos was en 
telkens weer zei ze: “Maar nou ben je al lang niet bij me in 
bad geweest” of “Wanneer kom je weer kijken als ik in 
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bad ben?” Pas toen ik op mijn knieën vergiffenis vroeg, 
hield ze op. Dat vergeet ik nooit.’ En terwijl Robinson dat 
vertelde, riep Brunelda telkens weer: ‘Robinson! Robin-
son! Waar blijft die Robinson nou?’  
 Al kwam niemand haar te hulp en al kwam er niet eens 
een antwoord – Robinson was bij Karl gaan zitten en bei-
den keken ze zwijgend naar de kasten, waarboven nu en 
dan het hoofd van Brunelda of Delamarche verscheen – 
Brunelda bleef maar luidkeels klagen over Delamarche. 
‘Maar Delamarche,’ riep ze, ‘nou voel ik helemaal niet 
meer dat je me wast! Waar heb je de spons? Doe dan wat! 
Kon ik maar bukken, kon ik me maar bewegen! Dan zou 
ik je laten zien hoe je moet wassen. Waar is de tijd dat ik 
als jong meisje op het landgoed van mijn ouders elke mor-
gen in de Colorado ging zwemmen en leniger was dan al 
mijn vriendinnen. En nou? Wanneer leer je eindelijk hoe je 
me moet wassen, Delamarche, je staat maar druk te zwaai-
en met die spons en ik voel er niks van. Toen ik zei dat je 
me niet kapot moest drukken, bedoelde ik niet dat ik kou 
wou vatten. Dat ik uit de kuip spring en wegloop zoals ik 
erbij sta.’  
 Maar vervolgens voerde ze dat dreigement niet uit – 
wat ze ook niet eens gekund had – Delamarche had haar 
uit angst dat ze kou zou vatten waarschijnlijk gegrepen en 
in de kuip geduwd, want het spatte geweldig in het water.  
 ‘Dat kun je, Delamarche,’ zei Brunelda wat zachter, 
‘vleien en nog eens vleien, als je iets slecht gedaan hebt.’ 
Daarna was het even stil. ‘Nu kust hij haar,’ zei Robinson 
en trok zijn wenkbrauwen op.  
 ‘Wat voor werk komt er nou?’ vroeg Karl. Omdat hij nu 
eenmaal besloten had om hier te blijven, wilde hij ook 
meteen zijn plicht doen. Hij liet Robinson, die geen ant-
woord gaf, op de canapé zitten en begon het grootste door 
de last van de slapers tijdens de lange nacht nog steeds in 
elkaar gedrukte bed uit elkaar te halen om vervolgens elk 
afzonderlijk deel van die massa fatsoenlijk op te vouwen, 
wat waarschijnlijk al weken niet gebeurd was.  
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 ‘Ga eens kijken, Delamarche,’ zei Brunelda, ‘ik geloof 
dat ze ons bed overhoop halen. Je moet ook aan alles den-
ken, nooit heb je rust. Je moet strenger zijn tegen die twee, 
anders doen ze wat ze willen.’ ‘Dat is vast die kleine met 
zijn verdomde ijver!’ riep Delamarche en hij wilde waar-
schijnlijk de wasruimte uit rennen; Karl liet alles al vallen, 
maar gelukkig zei Brunelda: ‘Niet weggaan, Delamarche, 
niet weggaan. O, wat is het water heet, ik word zo moe. 
Blijf bij me, Delamarche.’ Nu zag Karl pas de waterdamp 
voortdurend opstijgen achter de kasten.  
 Robinson hield geschrokken zijn hand tegen zijn wang, 
alsof Karl iets ergs had gedaan. ‘Alles laten zoals het is,’ 
zei de stem van Delamarche, ‘weten jullie dan niet dat 
Brunelda na het bad nog steeds een uur rust? Jullie kun-
nen er niks van! Wacht maar tot ik me ermee bemoei, Ro-
binson, je staat waarschijnlijk weer te dromen. Jou, jou al-
leen stel ik verantwoordelijk voor alles wat er gebeurt. Jij 
moet die jongen in toom houden, we zijn hier niet om zijn 
zin te doen. Als we jullie nodig hebben, zijn jullie er niet, 
maar als er niks te doen is, zijn jullie ijverig. Houd je ge-
deisd en wacht tot we jullie nodig hebben.’  
 Maar meteen was alles vergeten, want Brunelda fluis-
terde heel vermoeid, alsof ze het warme water over zich 
heen kreeg: ‘Het parfum! Geef het parfum!’ ‘Het parfum!’ 
schreeuwde Delamarche. ‘Kom op!’ Ja, maar waar was het 
parfum? Karl keek Robinson aan en Robinson keek Karl 
aan. Karl merkte dat hij hier alleen de leiding moest ne-
men, want Robinson had geen idee waar het parfum was; 
hij ging gewoon op de grond liggen, zocht de hele tijd met 
beide armen onder de canapé, maar haalde alleen maar 
dotten stof en vrouwenharen tevoorschijn. Karl rende 
eerst naar de wastafel, die vlak bij de deur stond, maar in 
de la daar lagen alleen maar Engelse romans, tijdschriften 
en aantekeningen en alles was zo propvol, dat de la niet 
meer dicht kon, als hij eenmaal open was geweest. ‘Het 
parfum,’ zuchtte Brunelda ondertussen. ‘Wat duurt dat 
lang! Krijg ik mijn parfum vandaag nog?’ Bij dat ongeduld 
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van Brunelda kon Karl natuurlijk nergens grondig zoeken, 
maar hij moest afgaan op zijn oppervlakkige eerste in-
druk. In het kastje bij de wastafel stonden alleen maar ou-
de flesjes met medicijnen en zalfjes en de rest was in elk 
geval al naar de wasruimte gebracht. Misschien lag het 
flesje in de la van de eettafel. Maar op weg naar de eettafel 
– hij liep alleen maar aan het parfum te denken en verder 
nergens aan – botste Karl hevig op Robinson, die het zoe-
ken onder de canapé eindelijk opgegeven had, die een 
vaag idee kreeg waar het parfum lag en Karl blind tege-
moet liep. Je hoorde de hoofden duidelijk op elkaar bot-
sen; Karl maakte geen geluid, terwijl Robinson weliswaar 
niet bleef staan, maar een schreeuw gaf om de pijn te ver-
lichten, lang en overdreven hard.  
 ‘In plaats van het parfum te zoeken, zijn ze aan het 
vechten,’ zei Brunelda. ‘Ik word ziek van dit huishouden, 
Delamarche, en ik sterf nog in je armen. Ik moet het par-
fum hebben!’ riep ze, terwijl ze opkrabbelde, ‘ik moet het 
per se hebben! Ik kom het bad niet uit voor ik het heb, al 
moet ik hier tot vanavond blijven!’ En ze sloeg met haar 
vuist op het water, dat je het hoorde spatten.  
 Maar ook in de la van de eettafel lag het parfum niet; er 
lagen wel toiletartikelen van Brunelda, zoals oude poeder-
kwasten, schminkdoosjes, haarborstels, haarlokjes, warri-
ge en verkleefde kleinigheden, maar het parfum lag er 
niet. En ook Robinson, die nog steeds schreeuwend in een 
hoek met wel honderd opgehoopte doosjes en cassettes 
het ene na het andere openmaakte en doorwoelde, waarbij 
telkens de helft van de inhoud, meestal naaigerei en brie-
ven, op de grond viel en bleef liggen, kon niets vinden, 
wat hij Karl van tijd tot tijd hoofdschuddend en schouder-
ophalend liet weten.  
 Daarop sprong Delamarche in zijn ondergoed de was-
ruimte uit, terwijl ze Brunelda krampachtig hoorden hui-
len. Karl en Robinson hielden op met zoeken en keken De-
lamarche aan, die druipnat, terwijl het water ook van zijn 
gezicht en zijn haar droop, riep: ‘Beginnen jullie nou alsje-
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blieft met zoeken!’ ‘Hier!’ moest Karl eerst zoeken en 
‘Daar!’ Robinson. Karl zocht echt en keek ook nog de plek-
ken na waar Robinson al naartoe gestuurd was, maar hij 
vond het parfum net zo min als Robinson, die minder ijve-
rig zocht dan dat hij opzijkeek naar Delamarche, die voor 
zover er plaats was in de kamer stampend heen en weer 
liep en liefst zowel Karl als Robinson een pak slaag had 
gegeven.  
 ‘Delamarche,’ riep Brunelda, ‘kom me dan tenminste 
afdrogen! Die twee kunnen het parfum toch niet vinden 
en schoppen alles alleen maar in de war! Ze moeten me-
teen ophouden met zoeken! Nu meteen! En alles wegleg-
gen! En nergens meer aankomen! Ze willen van het huis 
vast een bende maken! Pak ze in hun kraag, Delamarche, 
als ze niet ophouden! Ze gaan maar door, er viel net een 
doos. Ze moeten die niet meer oprapen, maar alles laten 
liggen en de kamer uitgaan! Doe de deur achter ze op slot 
en kom bij mij! Ik lig toch al veel te lang in het water en 
mijn benen zijn al helemaal koud!’  
 ‘Straks, Brunelda, straks!’ riep Delamarche en hij rende 
met Karl en Robinson naar de deur. Maar voor hij hen 
naar buiten liet gaan, gaf hij opdracht om het ontbijt te ha-
len en zo mogelijk van iemand een goed parfum voor Bru-
nelda te lenen.  
 ‘Wat een rotzooi en vuil bij jullie,’ zei Karl buiten op de 
gang, ‘als we terugkomen met het ontbijt, moeten we met-
een beginnen met opruimen.’  
 ‘Als ik maar niet zo’n pijn had,’ zei Robinson. ‘En die 
behandeling!’ Robinson was vast beledigd dat Brunelda 
geen enkel verschil maakte tussen hem, die haar toch al 
maanden bediende, en Karl, die gisteren pas gekomen 
was. Maar hij verdiende niet beter en Karl zei: ‘Je moet 
een beetje flinker zijn.’ Maar om hem niet meteen aan zijn 
wanhoop over te laten, voegde hij eraan toe: ‘Dat hoeft 
maar één keer te gebeuren. Ik zal achter de kasten een 
slaapplaats maken, en als alles eenmaal een beetje opge-
ruimd is, kun je daar de hele dag liggen om nergens meer 
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aan te hoeven denken en heel gauw weer beter te wor-
den.’  
 ‘Nou zie je zelf hoe ik eraan toe ben,’ zei Robinson en 
hij keerde zijn gezicht van Karl af om alleen te zijn met 
zichzelf en zijn verdriet. ‘Maar zullen ze me ooit wel rus-
tig laten liggen?’  
 ‘Als je wilt, bespreek ik dat zelf met Delamarche en 
Brunelda.’  
 ‘Houdt Brunelda dan met iemand rekening?’ riep Ro-
binson en zonder dat hij Karl erop had voorbereid, duwde 
hij met zijn vuist een deur open waar ze juist voor ston-
den.  
 Ze gingen een keuken binnen waar zwarte wolkjes op-
stegen uit het fornuis, dat blijkbaar aan reparatie toe was. 
Voor de klep van het fornuis knielde een van de vrouwen 
die Karl gisteren op de gang gezien had en ze legde met 
haar blote handen grote brokken kolen in het vuur, dat ze 
van alle kanten bekeek. Daarbij zuchtte ze in haar voor 
een oude vrouw ongemakkelijke knielende houding.  
 ‘Ook dat nog,’ zei ze bij de aanblik van Robinson; ze 
stond moeizaam op met haar hand op de kolenkist en 
deed de klep van het fornuis dicht, waarbij ze haar schort 
om de greep geslagen had. ‘Het is nu vier uur ’s middags 
–‘ Karl keek verbaasd naar de keukenklok – ‘en jullie moe-
ten nog ontbijten! Wat een stelletje!’  
 ‘Ga zitten,’ zei ze vervolgens, ‘en wacht maar tot ik tijd 
voor jullie heb.’  
 Robinson trok Karl naar een bankje bij de deur en fluis-
terde: ‘We moeten doen wat ze zegt. We zijn namelijk van 
haar afhankelijk. We hebben onze kamer bij haar gehuurd 
en ze kan natuurlijk elk moment de huur opzeggen. Maar 
we kunnen niet verhuizen, want hoe krijgen we al die din-
gen weer weg, en vooral Brunelda is niet mobiel.’  
 ‘En hier aan de gang is geen andere kamer te krijgen?’ 
vroeg Karl.  
 ‘Niemand wil ons hebben,’ antwoordde Karl, ‘in het he-
le gebouw wil niemand ons hebben.’  
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 Zo bleven ze stil op hun bankje zitten wachten. De 
vrouw rende voortdurend heen en weer tussen twee ta-
fels, een wastobbe en het fornuis. Uit wat ze riep maakten 
ze op dat haar dochter onwel was en dat zijzelf daardoor 
al het werk alleen moest doen, namelijk de bediening en 
verzorging van dertig huurders. Nu was het fornuis ook 
nog kapot, het eten wilde niet gaar worden; in twee enor-
me pannen werd een dikke soep gekookt en hoe vaak de 
vrouw die ook met pollepels opschepte en weer in de pan 
teruggoot, de soep wilde niet lukken; het lag waarschijn-
lijk aan het slechte vuur en daarom knielde ze voor de 
ovendeur bijna op de grond om met de pook in de gloei-
ende kolen te porren. Doordat de keuken vol rook stond, 
moest ze hoesten en dat werd soms zo erg dat ze een stoel 
pakte en minutenlang niets anders deed dan hoesten. 
Vaak zei ze maar dat ze vandaag helemaal niet meer voor 
het ontbijt kon zorgen, omdat ze geen tijd en geen zin had. 
Omdat Karl en Robinson aan de ene kant bevel hadden 
om het ontbijt te halen, maar aan de andere kant geen mo-
gelijkheid om het af te dwingen, reageerden ze niet op 
zulke opmerkingen, maar bleven stil zitten waar ze zaten.  
 Rondom op stoelen en voetenbankjes, op en onder de 
tafels en zelfs op de grond bij elkaar in een hoek stonden 
nog de vuile ontbijtborden van de huurders. Er stonden 
kannetjes met nog wel een beetje koffie of melk, op veel 
bordjes lagen nog restjs boter en uit een groot, omgevallen 
blik waren koekjes ver weggerold. Het was best mogelijk 
om uit dat alles een ontbijt samen te stellen waarop Bru-
nelda, als ze niet wist waar het vandaan kwam, niet het 
minste aan te merken had. Toen Karl dat bedacht en toen 
een blik op de klok hem vertelde dat ze hier nu al een half-
uur zaten te wachten en dat Brunelda misschien tekeer-
ging en Delamarche tegen de bedienden ophitste, riep de 
vrouw juist in een hoestbui – terwijl ze Karl aanstaarde – 
‘Jullie kunnen hier nou wel zitten, maar ontbijt krijgen jul-
lie niet. Over twee uur krijgen jullie wel het avondeten!’  
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 ‘Kom, Robinson,’ zei Karl, ’dan zoeken we het ontbijt 
zelf bij elkaar.’ ‘Wat?’ riep de vrouw met gebogen hoofd. 
‘Wees toch verstandig,’ zei Karl, ‘waarom wilt u ons geen 
ontbijt geven? We wachten nou al een halfuur, dat is lang 
genoeg. We betalen toch alles en vast meer dan alle ande-
ren. Dat we zo laat ontbijten is voor u vast lastig, maar we 
zijn uw huurders, we zijn gewend laat te ontbijten en u 
moet toch ook een beetje rekening met ons houden. Van-
daag is het door de ziekte van uw dochter natuurlijk erg 
moeilijk, maar we zijn wel bereid het ontbijt hier zelf uit 
de resten bij elkaar te zoeken, als het niet anders kan en als 
u ons geen vers eten geeft.’  
 Maar de vrouw wilde met niemand een vriendelijk ge-
sprek beginnen en voor deze huurders leken de resten van 
het algemene ontbijt haar nog te goed, maar aan de andere 
kant had ze al genoeg van de opdringerigheid van de 
twee bedienden; daarom pakte ze een dienblad en duwde 
die tegen het lichaam van Robinson, die pas na een tijdje 
met een huilerig gezicht begreep dat hij het dienblad vast 
moest houden om het eten dat de vrouw uit wilde zoeken 
in ontvangst te nemen. Ze legde nu inderhaast wel veel 
dingen op het blad, maar het geheel zag er eerder uit als 
een hoop vuile borden dan als een presentabel ontbijt. 
Nog terwijl de vrouw hen naar buiten duwde en ze ge-
bukt gauw naar de deur gingen, alsof ze bang waren voor 
scheldwoorden of klappen, nam Karl Robinson het dien-
blad uit handen, want bij Robinson leek het hem niet vei-
lig genoeg.  
 Op de gang ging Karl, toen ze ver genoeg van de deur 
van de verhuurster waren, met het dienblad op de grond 
zitten om allereerst het blad schoon te maken, de soortge-
lijke dingen te verzamelen, dus de melk bij elkaar te gie-
ten, de verschillende restjes boter op een bordje te smeren, 
daarna alle sporen van gebruik te verwijderen, dus de 
messen en lepels schoon te maken, de broodjes waar een 
hap uit was recht af te snijden en alles er zo beter uit te la-
ten zien. Robinson vond dat werk overbodig en beweerde 
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dat het ontbijt er wel eens veel erger had uitgezien, maar 
Karl liet zich niet tegenhouden en was nog blij dat Robin-
son niet mee wilde helpen met zijn vuile vingers. Om hem 
rustig te houden had Karl hem meteen, maar wel voor 
deze ene keer, zoals hij erbij zei, een paar koekjes en de 
dikke bodem van een oorspronkelijk met chocola gevuld 
schaaltje toegewezen.  
 Toen ze voor hun woning waren en Robinson meteen 
zijn hand op de klink legde, hield Karl hem tegen, omdat 
het immers niet zeker was of ze binnen mochten komen. 
‘Natuurlijk,’ zei Robinson, ‘nu doet hij alleen maar haar 
haar.’ En inderdaad zat in de verduisterde en nog steeds 
niet geluchte kamer Brunelda met haar benen wijd in een 
leunstoel en Delamarche, die achter haar stond, kamde 
met ver voorovergebogen gezicht haar korte en waar-
schijnlijk erg klittende haar. Brunelda droeg weer een heel 
ruime jurk, maar deze keer bleekroze van kleur; hij was 
misschien iets korter dan die van gisteren, je zag de witte, 
grofgebreide kousen tenminste bijna tot haar knieën. On-
geduldig doordat het kammen zo lang duurde, ging Bru-
nelda met haar dikke, rode tong tussen haar lippen heen 
en weer en soms rukte ze zich zelf met de kreet ‘Maar De-
lamarche!’ helemaal los van Delamarche, die met de kam 
in zijn hand rustig wachtte tot ze haar hoofd weer terug-
legde.  
 ‘Dat duurde lang!’ zei Brunelda in het algemeen en te-
gen Karl in het bijzonder zei ze: ‘Je moet een beetje beter je 
best doen, als je wilt dat we tevreden over je zijn. Aan die 
luie en vraatzuchtige Robinson moet je geen voorbeeld ne-
men. Jullie hebben intussen waarschijnlijk ergens ontbe-
ten; ik moet wel zeggen dat ik dat de volgende keer niet 
accepteer.’  
 Dat was heel onrechtvaardig en Robinson schudde ook 
zijn hoofd en bewoog, overigens geluidloos, zijn lippen, 
maar Karl zag in dat je alleen indruk op meneer en me-
vrouw kon maken door concreet werk te laten zien. Daar-
om haalde hij uit een hoek een laag Japans tafeltje, legde 
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er een doek overheen en zette de meegebrachte dingen 
neer. Wie de herkomst van het ontbijt had gezien, kon met 
het geheel tevreden zijn, maar verder was er, zoals Karl 
moest toegeven, veel op aan te merken.  
 Gelukkig had Brunelda honger. Welgevallig knikte ze 
Karl toe, terwijl hij alles klaarzette en vaak hinderde ze 
hem door met haar dikke, zachte en alles zoveel mogelijk 
meteen platdrukkende hand alvast een hap voor zichzelf 
te pakken. ‘Hij heeft het goed gedaan,’ zei ze smakkend en 
trok Delamarche, die de kam voor het latere werk in haar 
haar liet zitten, naast zich op een stoel. Ook Delamarche 
werd bij de aanblik van het eten vriendelijk; allebei had-
den ze honger en hun handen gingen kriskras over het ta-
feltje. Karl begreep dat je hier om te bevredigen altijd zo-
veel mogelijk mee moest brengen en nu hij zich herinner-
de dat hij in de keuken nog verschillende bruikbare etens-
waren op de grond had laten liggen, zei hij: ‘Deze eerste 
keer wist ik niet hoe het moest, maar de volgende keer zal 
ik het beter doen.’ Maar nog terwijl hij dat zei, herinnerde 
hij zich tegen wie hij het had en hij was te veel door de 
zaak zelf in beslag genomen. Brunelda knikte voldaan te-
gen Delamarche en gaf Karl als beloning een handvol 
koekjes.  
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Fragmenten 
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(1) 
 

Brunelda’s vertrek 
 
Op een morgen duwde Karl de invalidewagen waarin 
Brunelda zat de poort uit. Het was niet meer zo vroeg als 
hij gehoopt had. Ze hadden afgesproken het vertrek nog ’s 
nachts te organiseren, om in de straten geen bekijks te 
hebben, wat overdag onvermijdelijk geweest zou zijn, hoe 
bescheiden Brunelda zich ook wilde bedekken met een 
grote, grijze doek. Maar het vervoer over de trap had te 
lang geduurd, ondanks de heel bereidwillige medewer-
king van de student, die veel zwakker was dan Karl, zoals 
bij die gelegenheid bleek. Brunelda gedroeg zich heel dap-
per, zuchtte nauwelijks en probeerde haar dragers het 
werk op alle mogelijke manieren te verlichten. Maar ze 
moesten haar toch om de vijf treden neerzetten om zich-
zelf en haar de nodige rust te gunnen. Het was een koele 
ochtend en op de gangen woei koude lucht als in kelders, 
maar Karl en de student waren helemaal bezweet en 
moesten tijdens de rustpauzes ieder een punt van Brunel-
da’s doek pakken, die ze overigens vriendelijk aanreikte, 
om hun gezicht af te drogen. Zo kwam het dat ze pas na 
twee uur beneden waren, waar al sinds de avond het wa-
gentje stond. Het erin tillen van Brunelda was nog een 
heel werk, maar toen konden ze het geheel als geslaagd 
beschouwen, want het duwen van het wagentje hoefde 
dankzij de grote wielen niet zwaar te zijn en ze waren al-
leen nog bang dat de wagen onder Brunelda uit elkaar 
zou vallen. Dat gevaar moesten ze maar voor lief nemen: 
ze konden geen reservewagen meenemen, al had de stu-
dent half voor de grap aangeboden daarvoor te zorgen en 
hem te duwen. Nu kwam het afscheid van de student, dat 
zelfs heel hartelijk was. Alle onenigheid tussen Brunelda 
en de student leek vergeten; hij verontschuldigde zich 
zelfs voor de oude belediging van Brunelda waaraan hij 
zich tijdens haar ziekte schuldig had gemaakt, maar Bru-
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nelda zei dat alles vergeven en vergeten was en meer dan 
goedgemaakt. Ten slotte vroeg ze de student of hij als aan-
denken aan haar alsjeblieft een dollar wilde aannemen, die 
ze moeizaam uit haar vele rokken tevoorschijn haalde. Dat 
cadeau betekende gezien Brunelda’s gierigheid heel veel; 
de student was er ook heel blij mee en gooide de munt 
van plezier hoog in de lucht. Maar daarna moest hij hem 
op de grond zoeken en Karl moest hem helpen; uiteinde-
lijk vond Karl hem onder Brunelda’s wagen. Het afscheid 
tussen de student en Karl was natuurlijk veel eenvoudi-
ger: ze gaven elkaar alleen een hand en spraken de over-
tuiging uit dat ze elkaar vast nog eens zouden zien en dat 
tenminste een van hen – de student beweerde het van Karl 
en Karl van de student – iets roemenswaardigs bereikt zou 
hebben, wat tot nu toe helaas niet het geval was. Daarna 
pakte Karl met goede moed de handvatten van de wagen 
en duwde hem de poort uit. De student keek hen na tot ze 
uit het gezicht verdwenen waren en zwaaide met een zak-
doek. Karl knikte vaak groetend terug en ook Brunelda 
had zich graag omgedraaid, maar zulke bewegingen wa-
ren voor haar te inspannend. Om haar toch nog de moge-
lijkheid tot een laatste afscheid te geven, reed Karl aan het 
eind van de straat een rondje, zodat ook Brunelda de stu-
dent kon zien, die deze gelegenheid gebruikte om extra ij-
verig met zijn zakdoek te zwaaien.  
 Maar toen zei Karl dat ze zich nu geen oponthoud meer 
konden permitteren: het was een heel eind en ze waren 
veel later vertrokken dan de bedoeling was. Inderdaad za-
gen ze hier en daar al rijtuigen en mensen die naar hun 
werk gingen, al waren het er niet veel. Karl had met zijn 
opmerking niets meer willen zeggen dan hij werkelijk ge-
zegd had, maar Brunelda vatte het met haar fijngevoelig-
heid anders op en bedekte zich helemaal met haar grijze 
doek. Karl protesteerde niet; de met een grijze doek be-
dekte handkar was wel heel opvallend, maar onvergelijke-
lijk minder opvallend dan de onbedekte Brunelda was ge-
weest. Hij reed heel voorzichtig; voor hij een hoek om-
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ging, keek hij de volgende straat in, liet de wagen zo no-
dig staan en liep in zijn eentje een paar stappen vooruit; 
zag hij een misschien minder aangename ontmoeting aan-
komen, dan wachtte hij tot die vermeden kon worden of 
koos zelfs een route door een heel andere straat. Omdat hij 
alle mogelijke routes van tevoren goed had bestudeerd, 
liep hij zelfs dan nooit het gevaar een grote omweg te ma-
ken. Er verschenen wel hindernissen waarvoor hij ge-
vreesd had, maar die stuk voor stuk niet te voorzien wa-
ren geweest. Zo stapte er in een straat die licht omhoog 
ging, goed te overzien en gelukkig helemaal leeg was, een 
voordeel waar Karl met bijzondere haast gebruik van pro-
beerde te maken, uit de donkere hoek van een poort een 
politieagent, die Karl vroeg wat hij in de zo zorgvuldig be-
dekte wagen vervoerde. Maar al had hij Karl streng aan-
gekeken, hij moest toch glimlachen, toen hij de doek op-
lichtte en het verhitte, angstige gezicht van Brunelda zag. 
‘Wat?’ zei hij. ‘Ik dacht dat je hier tien zakken aardappels 
had en nu is het maar één vrouw? Waar gaan jullie dan 
naartoe? Wie zijn jullie?’ Brunelda durfde de agent niet 
eens aan te kijken, maar keek de hele tijd alleen naar Karl 
en vroeg zich duidelijk af of zelfs hij haar wel kon redden. 
Maar Karl had al genoeg ervaring met agenten en hem 
leek het allemaal niet zo gevaarlijk. ‘Mevrouw,’ zei hij, 
‘mag ik even het document zien dat u gekregen hebt?’ 
‘Ach ja,’ zei Brunelda en ze begon op zo’n hopeloze ma-
nier te zoeken, dat het werkelijk een verdachte indruk 
maakte. ‘Mevrouw,’ zei de agent met duidelijke ironie, 
‘kan het document zeker niet vinden?’ ‘Ja hoor,’ zei Karl 
rustig, ‘ze heeft het echt, ze heeft het alleen ergens anders 
opgeborgen.’ Hij begon nu zelf te zoeken en haalde het in-
derdaad achter Brunelda’s rug tevoorschijn. De agent be-
keek het maar vluchtig. ‘Dat is het dus,’ zei de agent glim-
lachend, ‘zo’n vrouw bent u. En jij, jongeman, zorgt voor 
de bemiddeling en het vervoer? Heb je echt niks beters te 
doen?’ Karl haalde alleen maar zijn schouders op: dat was 
weer de bekende bemoeizucht van de politie. ‘Nou, goede 
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reis,’ zei de agent, toen hij geen antwoord kreeg. In de 
woorden van de agent lag waarschijnlijk minachting; als 
tegenprestatie reed Karl ook zonder te groeten door: min-
achting van de politie was beter dan aandacht van de poli-
tie.  
 Kort daarop had hij een zo mogelijk nog onaangename-
re ontmoeting. Er naderde namelijk een man die een wa-
gen met grote melkkannen duwde en heel graag wilde 
weten wat er onder de grijze doek op Karls wagen lag. 
Het was niet aannemelijk dat hij dezelfde route reed als 
Karl, maar hij bleef naast hem rijden, welke onverwachte 
wendingen Karl ook maakte. Eerst beperkte hij zich tot 
kreten, zoals ‘Dat is zeker een zware lading’ of ‘Je hebt 
hem slecht geladen, boven gaat er wat af vallen.’ Later 
vroeg hij regelrecht: ‘Wat heb je onder die doek?’ Karl zei: 
‘Wat gaat jou dat aan?’ Maar omdat dat de man nog 
nieuwsgieriger maakte, zei Karl ten slotte: ‘Het zijn ap-
pels.’ ‘Wat een hoop appels,’ zei de man verbaasd en hij 
bleef dat maar herhalen. ‘Dat is een hele oogst,’ zei hij ver-
volgens. ‘Nou ja,’ zei Karl. Maar omdat hij Karl niet ge-
loofde of omdat hij hem wilde ergeren, ging hij nog verder 
en begon – allemaal onder het rijden – zijn hand voor de 
grap naar de doek uit te steken en durfde er uiteindelijk 
zelfs aan te trekken. Arme Brunelda! Om met haar reke-
ning te houden wilde Karl geen ruzie krijgen met de man 
en reed de eerste open poort in, alsof dat zijn bestemming 
was. ‘Hier woon ik,’ zei hij, ‘bedankt voor de begeleiding.’ 
De man bleef verbaasd voor de poort staan en keek Karl 
na, die zo nodig bereid was rustig de hele eerste binnen-
plaats over te steken. De man hoefde niet meer te twijfe-
len, maar om zijn boosheid een laatste keer te bevredigen, 
liet hij zijn wagen staan, liep op zijn tenen achter Karl aan 
en trok zo hard aan de doek, dat hij Brunelda’s gezicht 
bijna blootgelegd had. ‘Dan krijgen je appels lucht,’ zei hij, 
terwijl hij terugrende. Ook dat liet Karl nog over zijn kant 
gaan, omdat hij nu definitief van de man af was. Hij reed 
de wagen daarna naar een hoek van de binnenplaats, 
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waar een paar grote, lege kisten stonden, waarachter hij 
Brunelda onder de doek wat geruststellende woorden 
wilde zeggen. Maar hij moest lang op haar inpraten, want 
ze was helemaal in tranen en smeekte hem in alle ernst 
hier de hele dag achter de kisten te blijven en pas van-
nacht verder te rijden. Misschien had hij haar er in zijn 
eentje niet van kunnen overtuigen hoe verkeerd dat ge-
weest zou zijn, maar toen iemand aan de andere kant van 
de stapel kisten met veel kabaal in de lege binnenplaats 
een lege kist op de grond gooide, schrok ze zo, dat ze geen 
woord meer durfde te zeggen, de doek over zich heen trok 
en waarschijnlijk blij was, toen Karl meteen gedecideerd 
begon te rijden.  
 De straten werden nu steeds drukker, maar de aan-
dacht die de wagen trok was minder groot dan Karl ge-
vreesd had. Misschien was het wel verstandiger geweest 
een ander moment voor het vervoer te kiezen. Als zo’n rit 
weer nodig zou zijn, durfde Karl hem wel ’s middags te 
maken. Zonder erger lastiggevallen te zijn, sloeg hij ten 
slotte de smalle, donkere straat in waar firma nr. 25 zich 
bevond. Voor de deur stond de loensende beheerder met 
zijn horloge in de hand. ‘Kom je altijd zo laat?’ vroeg hij. 
‘We werden een paar keer opgehouden,’ zei Karl. ‘Zo gaat 
het toch altijd?’ zei de beheerder. ‘Maar hier in huis geldt 
dat niet. Onthoud dat!’ Naar zulke uitspraken luisterde 
Karl nauwelijks meer: iedereen gebruikte zijn macht en 
schold op ondergeschikten. Was je daar eenmaal aan ge-
wend, dan klonk het niet anders dan het regelmatige slaan 
van de klok. Maar toen hij de wagen nu de gang in duw-
de, schrok hij wel van het vuil dat hij zag, al had hij dat 
verwacht. Als je beter keek, zag je dat het geen tastbaar 
vuil was. De stenen vloer van de gang was vrijwel schoon, 
de verf op de muren was nog niet oud, de kunstpalmen 
waren maar een beetje stoffig en toch was alles vettig en 
afstotelijk; het was alsof van alles slecht gebruik was ge-
maakt en alsof geen properheid dat meer goed kon ma-
ken. Wanneer Karl ergens kwam, probeerde hij graag te 
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bedenken wat er beter kon en hoe fijn het zou zijn om di-
rect in te grijpen, zonder te denken aan het eindeloze werk 
dat het met zich mee zou brengen. Maar hier wist hij niet 
hoe hij het aan zou moeten pakken. Langzaam trok hij de 
doek van Brunelda. ‘Welkom, mevrouw,’ zei de beheerder 
aanstellerig; zonder twijfel maakte Brunelda een goede in-
druk op hem. Zodra Brunelda dat merkte, wist ze er ge-
bruik van te maken, zoals Karl tot zijn voldoening zag. 
Alle angst van de afgelopen uren verdween. Ze  
 
 
 
  



 244 

(2) 
 
Karl zag op een straathoek een affiche met het volgende 
opschrift: Op de renbaan in Clayton wordt vandaag van zes 
uur ’s morgens tot middernacht personeel aangenomen voor het 
Theater in Oklahoma! Het grote Theater van Oklahoma roept 
jullie! De oproep is alleen vandaag en maar één keer! Wie nu de 
kans mist, mist hem voor altijd! Wie aan zijn toekomst denkt, 
hoort bij ons! Iedereen is welkom! Wie kunstenaar wil worden, 
moet zich melden! Wij zijn het theater dat iedereen kan gebrui-
ken, ieder op zijn plaats! Wie voor ons gekozen heeft, krijgt hier 
direct een gelukwens! Maar haast je om voor middernacht toege-
laten te worden! Om twaalf uur gaat alles definitief dicht! Ver-
vloekt wie ons niet gelooft! Op naar Clayton!  
 Er stonden wel veel mensen voor de affiche, maar er 
leek niet veel animo voor te zijn. Er waren zoveel affiches 
en affiches geloofde niemand meer. En deze affiche was 
nog onwaarschijnlijker dan affiches meestal waren. Maar 
vooral was er één misser: er stond geen woord over de be-
taling. Als die maar een beetje de moeite waard was ge-
weest, had de affiche die zeker vermeld, dan was het aan-
lokkelijkste niet vergeten. Kunstenaar worden wilde nie-
mand, maar iedereen wilde wel betaald worden voor zijn 
werk.  
 Maar voor Karl stond er iets heel aanlokkelijks op de af-
fiche. Iedereen is welkom stond er. Iedereen, dus ook Karl. 
Alles wat hij tot nu toe had gedaan, was vergeten en ver-
geven. Hij mocht zich melden voor werk dat geen schande 
was en waarvoor je mensen openlijk kon uitnodigen! En 
even openlijk werd beloofd dat je ook aangenomen zou 
worden. Meer vroeg hij niet, hij wilde eindelijk een begin 
maken met een fatsoenlijke loopbaan en hier was die mis-
schien te vinden. Al het sensationele op de affiche kon ge-
logen zijn, het grote Theater van Oklahoma kon een klein 
rondreizend circus zijn, maar het wilde mensen aannemen 
en dat was genoeg. Karl las de affiche geen tweede keer, 
maar zocht nog één keer de zin Iedereen is welkom.  
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 Eerst dacht hij te voet naar Clayton te gaan, maar dat 
was een stevige wandeling van drie uur en dan was hij 
misschien net op tijd om te horen dat alle beschikbare 
baantjes al vergeven waren. Volgens de affiche was het 
aantal mensen dat aangenomen kon worden onbeperkt, 
maar zo waren dat soort advertenties altijd. Karl begreep 
dat hij er nu van af moest zien of moest gaan. Hij telde zijn 
geld: het was zonder die rit genoeg voor acht dagen en hij 
schoof de muntjes op zijn vlakke hand heen en weer. Een 
heer die naar hem had staan kijken, klopte hem op zijn 
schouder en zei: Veel geluk met de rit naar Clayton.’ Karl 
knikte zwijgend en rekende verder. Maar al gauw nam hij 
een besluit, legde het geld voor de rit opzij en holde naar 
de ondergrondse.  
 Toen hij in Clayton uitstapte, hoorde hij meteen het ge-
luid van veel trompetten. Het was een verward rumoer, 
de trompetten waren niet op elkaar afgestemd en bij het 
blazen hielden ze geen rekening met elkaar. Maar dat 
stoorde Karl niet; het bevestigde eerder dat het Theater 
van Oklohoma een grote onderneming was. Maar toen hij 
het stationsgebouw uitstapte en het hele complex voor 
zich kon overzien, zag hij dat alles nog groter was dan hij 
zich ooit had kunnen voorstellen en hij begreep niet hoe 
een onderneming zoveel geld kon uitgeven alleen om aan 
personeel te komen. Voor de ingang van de renbaan was 
een lang en laag podium gebouwd, waarop honderden als 
engelen geklede vrouwen in witte doeken en met grote 
vleugels op hun rug op lange, goudglanzende trompetten 
bliezen. Ze stonden alleen niet direct op het podium, maar 
ieder op een voetstuk, dat niet te zien was, want de lange, 
wapperende lappen van het engelengewaad omhulden 
het helemaal. Doordat de voetstukken heel hoog waren, 
wel tot twee meter, leken de vrouwengestalten enorm en 
alleen hun kleine hoofden verstoorden de indruk van 
grootheid enigszins en hun loshangend haar hing ook te 
kort en bijna lachwekkende tussen de grote vleugels en 
opzij. Om geen eentonigheid te laten ontstaan waren er 
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voetstukken van heel uiteenlopend formaat gebruikt; er 
waren heel lage vrouwen, niet veel meer dan levensgroot, 
maar daarnaast verhieven zich andere vrouwe zo hoog, 
dat ze bij de minste windstoot in gevaar leken te komen. 
En nu stonden al die vrouwen te blazen.  

Er waren niet veel toehoorders. Klein vergeleken met 
de grote gestalten liepen ongeveer tien jongens voor het 
podium heen en weer en keken naar de vrouwen op. Ze 
wezen elkaar de een of ander, maar leken niet van plan 
naar binnen te gaan om aangenomen te worden. Er was 
alleen één oudere man te zien en die stond een beetje ter-
zijde. Hij had meteen ook zijn vrouw en een kind in de 
kinderwagen meegebracht. De vrouw hield met haar ene 
hand de wagen vast en leunde met de andere hand op de 
schouder van de man. Ze bewonderden het schouwspel 
wel, maar je zag toch dat ze teleurgesteld waren. Ze had-
den waarschijnlijk ook verwacht dat ze werk zouden vin-
den, terwijl dit trompetgeschal hen van de wijs bracht. 
 Karl verkeerde in dezelfde situatie. Hij ging bij de man 
in de buurt staan, luisterde even naar de trompetten en zei 
toen: ‘Hier is toch de balie van het Theater van Oklaho-
ma?’ ‘Dat dacht ik ook,’ zei de man, ‘maar we staan hier al 
een uur te wachten en we horen niets anders dan de trom-
petten. Nergens is een affiche te zien, nergens een omroe-
per, nergens iemand die inlichtingen kan geven.’ Karl zei: 
‘Misschien wachten ze tot er meer mensen zijn. Er zijn er 
nog maar heel weinig hier.’ ‘Dat kan zijn,’ zei de man en 
ze zwegen weer. Het was ook moeilijk om bij het lawaai 
van de trompetten iets te verstaan. Maar toen fluisterde de 
vrouw haar man iets toe, hij knikte en ze riep meteen naar 
Karl: ‘Kun je niet naar de renbaan gaan en vragen waar de 
mensen aangenomen worden?’ ‘Ja,’ zei Karl, ‘maar dan 
moet ik het podium over, tussen de engelen door.’ ‘Is dat 
zo moeilijk?’ vroeg de vrouw. Volgens haar kon Karl het 
wel, maar haar man wilde ze er niet op uit sturen. ‘Nou,’ 
zei Karl, ‘ik ga wel.’ ‘Dat is heel aardig van je,’ zei de 
vrouw en zij en haar man gaven Karl een hand. De jon-
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gens kwamen aanrennen om van dichtbij te zien hoe Karl 
het podium op klom. Het was alsof de vrouwen harder 
bliezen om de eerste sollicitant te begroeten. Maar dege-
nen op hun voetstuk die Karl passeerde, namen zelfs hun 
trompet van hun mond en bogen opzij om zijn weg te vol-
gen. Karl zag aan het andere einde van het podium een 
onrustig heen en weer lopende man, die blijkbaar alleen 
op mensen wachtte om hen alle gewenste inlichtingen te 
geven. Karl wilde al naar hem toegaan, toen hij boven zich 
zijn naam hoorde roepen: ‘Karl!’ riep een engel. Karl keek 
op en begon blij verrast te lachen: het was Fanny. ‘Fanny!’ 
riep hij en stak zijn hand op om haar te groeten. ‘Kom toch 
hier!’ riep Fanny, ‘je loopt me toch niet zomaar voorbij?’ 
En ze sloeg de doeken opzij, zodat het voetstuk en een 
smal trapje naar boven zichtbaar werden. ‘Mag ik naar bo-
ven?’ vroeg Karl. ‘Mogen we elkaar soms geen hand ge-
ven?’ riep Fanny en ze keek boos om of iemand het al 
kwam verbieden. Maar Karl haastte zich al het trapje op. 
‘Rustig aan!’ riep Fanny, ‘het voetstuk en wij vallen allebei 
om!’ Maar er gebeurde niets en Karl kwam gelukkig op de 
laatste tree. ‘Kijk eens,’ zei Fanny, ‘kijk eens wat voor 
werk ik gekregen heb.’ ‘Het is mooi,’ zei Karl en hij keek 
om zich heen. Alle vrouwen in de buurt hadden Karl al 
gezien en giechelden. ‘Jij bent bijna de hoogste,’ zei Karl 
en hij stak zijn hand uit om de hoogte van de anderen te 
meten. ‘Ik zag je meteen,’ zei Fanny, ‘toen je het station uit 
kwam, maar ik sta hier jammer genoeg in de laatste rij, je 
ziet me niet en roepen kon ik ook niet. Ik heb wel extra 
hard geblazen, maar je zag me niet.’ ‘Jullie blazen allemaal 
slecht,’ zei Karl. ‘Laat mij een keer.’ ‘Ga je gang,’ zei Fanny 
en gaf hem de trompet, ‘maar stuur het ensemble niet in 
de war, anders word ik ontslagen.’ Karl begon te blazen; 
hij had gedacht dat het een grof afgewerkte trompet was, 
alleen bedoeld om lawaai te maken, maar nu bleek het een 
instrument te zijn waarop je bijna alle nuances kon spelen. 
Als alle instrumenten zo waren, dan werd er grof mis-
bruik van gemaakt. Karl blies zonder zich iets aan te trek-
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ken van het lawaai van de anderen op volle kracht een 
lied dat hij ooit ergens in een café had gehoord. Hij was 
blij dat hij hier een oude vriendin getroffen had en hier 
een uitgelezen kans kreeg om trompet te blazen en mis-
schien al gauw een goede baan te krijgen. Veel vrouwen 
hielden op met blazen en luisterden; toen hij plotseling 
ophield, speelde nauwelijks nog de helft van de trompet-
ten en pas geleidelijk kwam weer al het lawaai terug. ‘Je 
bent een artiest,’ zei Fanny, toen Karl haar de trompet te-
ruggaf. ‘Zorg dat je een baan krijgt als trompetter.’ ‘Wor-
den er dan ook mannen aangenomen?’ vroeg Karl. ‘Ja,’ zei 
Fanny, ‘we blazen twee uur. Daarna worden we afgelost 
door mannen die verkleed zijn als duivel. De ene helft 
blaast en de andere helft slaat de trom. Het is heel mooi en 
de hele aankleding is al heel kostbaar. Is onze jurk ook 
niet heel mooi? En de vleugels?’ Ze keek omlaag naar haar 
lichaam. ‘Denk je,’ vroeg Karl, ‘dat ik ook nog een baan 
krijg?’ ‘Jazeker,’ zei Fanny, ‘dit is immers het grootste the-
ater ter wereld. Wat komt het goed uit dat we weer bij el-
kaar zijn! Het ligt er natuurlijk aan wat voor baan je krijgt. 
Het kan best zijn dat we hier allebei werken en elkaar toch 
nooit zien.’ ‘Is het geheel dan echt zo groot?’ vroeg Karl. 
‘Het is het grootste theater ter wereld,’ herhaalde Fanny, 
‘ik heb het zelf nog niet gezien, maar veel collega’s van 
me, die al in Oklahoma zijn geweest, zeggen dat er haast 
geen eind aan komt.’ ‘Maar er melden zich weinig men-
sen,’ zei Karl en hij wees naar beneden naar de jongens en 
het kleine gezin. ‘Dat is waar,’ zei Fanny. ‘Maar je moet 
bedenken dat we in alle steden mensen aannemen, dat 
onze reclameploeg altijd op reis is en dat er nog veel meer 
van die ploegen zijn.’ ‘Is het theater dan nog niet open?’ 
vroeg Karl. ‘Ja hoor,’ zei Fanny, ‘het is een oud theater, 
maar het wordt voortdurend uitgebreid.’ ‘Ik vind het 
vreemd,’ zei Karl, ‘dat er niet meer mensen komen.’ ‘Ja,’ 
zei Fanny, ‘dat is vreemd.’ ‘Misschien,’ zei Karl, ‘schrikt 
die toestand met engelen en duivels meer af dan dat hij 
aantrekt.’ ‘Hoe kom je daarachter?’ zei Fanny. ‘Maar dat 
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kan best zijn. Zeg dat maar tegen onze leider, misschien 
kun je je zo ng nuttig maken.’ ‘Waar is hij?’ vroeg Karl. 
‘Op de renbaan,’ zei Fanny, ‘op de scheidsrechterstribu-
ne.’ ‘Ook dat vind ik vreemd,’ zei Karl, ‘waarom worden 
de mensen aangenomen op de renbaan?’ ‘Ja,’ zei Fanny, 
‘We treffen overal heel uitgebreide voorbereidingen voor 
een grote aanloop. Op de renbaan is nou eenmaal veel 
plaats. En in alle kraampjes waar je anders kunt wedden, 
zijn de aanmeldingskantoortjes ingericht. Er zijn geloof ik 
tweehonderd verschillende kantoortjes.’ ‘Maar,’ riep Karl, 
‘heeft het Theater van Oklahoma dan genoeg inkomsten 
om er zulke kantoortjes op na te houden?’ ‘Wat kan ons 
dat schelen?’ zei Fanny, ‘maar nu moet je gaan, Karl, an-
ders mis je iets en ik moet ook weer blazen. Probeer in elk 
geval een baan bij deze ploeg te krijgen en kom het met-
een vertellen. Denk eraan dat ik brandend van nieuwsgie-
righeid zit te wachten.’ Ze gaf hem een hand, zei dat hij 
voorzichtig naar beneden moest gaan, zette de trompet 
weer aan haar lippen, maar blies niet voor ze Karl veilig 
op de grond zag staan. Karl legde de doeken weer over de 
trap zoals ze gelegen hadden, Fanny bedankte met een 
hoofdknik en Karl ging, terwijl hij het zojuist gehoord op 
verschillende manieren overdacht, naar de man, die Karl 
al boven bij Fanny had gezien en naar het voetstuk was 
gekomen om hem op te wachten.  
 ‘Wil je bij ons komen werken?’ vroeg de man. ‘Ik ben de 
personeelschef van deze ploeg en heet je welkom.’ Hij 
stond als uit beleefdheid voortdurend een beetje gebogen, 
hij trippelde, al kwam hij niet van zijn plaats en speelde 
met zijn horlogeketting. ‘Dank u,’ zei Karl, ‘ik heb de affi-
che van uw maatschappij gelezen en meld me zoals daar 
gevraagd wordt.’ ‘Heel goed,’ zei de man waarderend, 
‘jammer genoeg is niet iedereen hier zo precies.’ Karl be-
dacht dat hij de man er nu op kon wijzen dat de lokmid-
delen van de reclameploeg misschien te overdreven wa-
ren om effect te hebben. Maar hij zei het niet, want deze 
man was de leider van de ploeg niet en bovendien was het 
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geen aanbeveling om meteen verbeteringen voor te stel-
len, terwijl hij nog niet eens aangenomen was. Daarom zei 
hij alleen: ‘Buiten staat nog iemand te wachten die zich 
ook wil aanmelden en die mij alleen maar vooruitge-
stuurd heeft. Mag ik hem nu gaan halen?’ ‘Natuurlijk,’ zei 
de man, ‘hoe meer er komen, hoe beter.’ ‘Hij heeft ook een 
vrouw bij zich en een klein kind in een kinderwagen. 
Moeten die ook komen?’ ‘Natuurlijk,’ zei de man en hij 
leek te glimlachen om Karls twijfel. ‘We kunnen iedereen 
gebruiken.’ ‘Ik ben zo terug,’ zei Karl en hij rende weer te-
rug naar de rand van het podium. Hij wenkte het echtpaar 
en riep dat ze allemaal mochten komen. Hij hielp de kin-
derwagen op het podium tillen en ze liepen nu samen. De 
jongens die dat zagen, overlegden met elkaar, klommen 
daarna langzaam, tot het laatste moment nog aarzelend, 
met hun handen in hun zakken het podium op en volgden 
ten slotte Karl en het gezin. Juist kwamen er uit het station 
van de ondergrondse nieuwe passagiers, die bij het zien 
van het podium met de engelen van verbazing hun armen 
hieven. Er leek nu tenminste meer belangstelling te zijn 
voor het solliciteren naar banen. Karl was heel blij dat hij 
zo vroeg en misschien als eerste was gekomen; het echt-
paar was angstig en stelde allerlei vragen: of er hoge eisen 
werden gesteld. Karl zei dat hij nog niets met zekerheid 
wist, maar dat hij echt de indruk had dat iedereen zonder 
uitzondering werd aangenomen. Hij dacht dat ze zich niet 
druk hoefden te maken.  
 De personeelschef kwam hen al tegemoet; hij was heel 
tevreden dat er zoveel mensen kwamen, wreef in zijn han-
den, groette iedereen afzonderlijk met een kleine buiging 
en liet ze allemaal in een rij staan. Karl was de eerste, 
daarna kwam het echtpaar en daarna pas de anderen. 
Toen iedereen op zijn plaats stond, de jongens drongen 
eerst nog door elkaar en het duurde even voor het rustig 
werd, zei de personeelschef, terwijl de trompetten ver-
stomden: ‘Namens het Theater van Oklahoma begroet ik 
jullie. Jullie zijn vroeg gekomen (terwijl het al bijna mid-
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dag was), het is nog niet zo druk en dus kunnen we de 
formaliteiten van jullie aanstelling snel afhandelen. Jullie 
hebben natuurlijk allemaal je identiteitspapieren bij je.’ De 
jongens haalden meteen allerlei papieren uit hun zak en 
zwaaiden ermee naar de personeelschef; de man stootte 
zijn vrouw aan, die onder het veren dekbed van de kin-
derwagen een hele stapel papieren tevoorschijn haalde, 
maar Karl had er geen. Zou dat een belemmering worden 
voor zijn aanstelling? Dat was niet onwaarschijnlijk. Al 
wist Karl uit ervaring dat je zulke voorschriften makkelijk 
kon negeren, als je wou. De personeelschef overzag de rij, 
verzekerde zich ervan dat iedereen papieren had en door-
dat ook Karl zijn hand, overigens een lege hand, opstak, 
nam hij aan dat ook bij hem alles in orde was. ‘Het is 
goed,’ zei de personeelschef vervolgens en hij maakte een 
afwijzend gebaar naar de jongens, die hun papieren met-
een wilden laten controleren, ‘de papieren worden nu in 
de kantoortjes gecontroleerd. Zoals jullie al gezien hebben 
op onze affiche, kunnen we iedereen gebruiken. Maar we 
moeten natuurlijk weten wat voor een beroep iemand tot 
nu toe had, om hem de juiste plaats te geven, waar hij zijn 
kennis kan gebruiken.’ Het is wel een theater, dacht Karl 
twijfelend en hij luisterde heel aandachtig. ‘Daarom heb-
ben we,’ vervolgde de personeelschef, ‘in de gebouwtjes 
van de bookmakers kantoortjes ingericht, voor elke be-
roepsgroep een. Ieder van jullie moet dus nu zijn beroep 
bij me opgeven, en het gezin valt meestal onder het kan-
toortje van de man; ik breng jullie dan naar de kantoortjes, 
waar eerst je papieren en daarna je kennis door vakmen-
sen worden gecontroleerd – het is maar een heel korte 
controle en niemand hoeft bang te zijn. Daar worden jullie 
dan ook meteen aangenomen en jullie krijgen de verdere 
aanwijzingen. Laten we dus beginnen. Het eerste kantoor-
tje is, zoals het opschrift zegt, bestemd voor ingenieurs. Is 
iemand van jullie soms ingenieur?’ Karl meldde zich. Hij 
dacht dat hij, juist omdat hij geen papieren had, moest 
proberen zo snel mogelijk door alle formaliteiten heen te 
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jagen, en een beetje reden om zich te melden had hij ook, 
want hij had immers ingenieur willen worden. Maar toen 
de jongens zagen dat Karl zich meldde, werden ze jaloers 
en meldden zich ook, allemaal meldden ze zich. De perso-
neelschef ging op zijn tenen staan en zei tegen de jongens: 
‘Zijn jullie ingenieurs?’ Daarop lieten ze allemaal lang-
zaam hun handen zakken, maar Karl bleef bij zijn eerste 
melding. De personeelschef keek hem weliswaar ongelo-
vig aan, want Karl leek hem te sjofel gekleed en ook te 
jong om ingenieur te zijn, maar hij zei verder niets, mis-
schien uit dankbaarheid, omdat Karl, tenminste volgens 
hem, de sollicitanten naar hem toegebracht had. Hij wees 
alleen maar uitnodigend naar het kantoortje en Karl liep 
erheen, terwijl de personeelschef zich tot de anderen richt-
te.  
 In het kantoortje voor ingenieurs zaten aan de twee 
kanten van een rechthoekige balie twee heren twee grote 
lijsten te vergelijken die voor hen lagen. De een las voor en 
de ander streepte op zijn lijst de voorgelezen namen aan. 
Toen Karl met een groet binnenkwam, legden ze meteen 
de lijsten weg en pakten grote boeken, die ze opensloegen. 
De een, die blijkbaar alleen secretaris was, zei: ‘Mag ik je 
papieren zien?’ ‘Die heb ik jammer genoeg niet bij me,’ zei 
Karl. ‘Hij heeft ze niet bij zich,’ zei de secretaris tegen de 
andere heer en hij schreef het antwoord meteen in zijn 
boek. ‘Je bent ingenieur?’ vroeg de ander, die de baas van 
het kantoortje leek. ‘Ik ben het nog niet,’ zei Karl snel, 
‘maar –‘ ‘Genoeg,’ zei de heer nog veel sneller, ‘dan moet 
je hier niet zijn. Kijk alstublieft naar het opschrift.’ Karl 
beet op zijn tanden en dat moest de heer gemerkt hebben, 
want hij zei: ‘Maak je niet druk. We kunnen iedereen ge-
bruiken.’ En hij wenkte een van de assistenten die werke-
loos tussen de scheidingsmuren liepen: ‘Breng deze me-
neer naar het kantoortje voor mensen met technische ken-
nis.’ De assistent vatte de opdracht letterlijk op en nam 
Karl bij de hand. Ze liepen tussen veel gebouwtjes door; in 
een ervan zag Karl al een van de jongens, die al aangeno-



 253 

men was en de heer daar bedankte met een handdruk. In 
het kantoortje waar Karl nu naartoe gebracht werd, was 
zoals hij verwacht had de procedure dezelfde als in het 
eerste kantoortje. Alleen stuurden ze hem hier, toen ze 
hoorden dat hij een middelbare school bezocht had, naar 
het kantoortje voor vroegere middelbare scholieren. Maar 
toen Karl daar zei dat hij een Europese middelbare school 
bezocht had, zeiden ze ook daar dat ze onbevoegd waren 
en lieten hem naar het kantoortje voor Europese middel-
bare scholieren brengen. Het was een kantoortje helemaal 
aan de rand, niet alleen kleiner, maar ook lager dan alle 
andere. De assistent die hem hierheen had gebracht, was 
woedend over de lange tocht en de vele afwijzingen, die 
volgens hem alleen Karls schuld waren. Hij wachtte de 
vragen niet meer af, maar liep meteen weg. Dit kantoortje 
was waarschijnlijk ook de laatste toevlucht. Toen Karl de 
leider van het kantoortje zag, schrok hij bijna door de ge-
lijkenis met een leraar die waarschijnlijk nog steeds lesgaf 
aan de middelbare school in zijn geboortestad. Zoals met-
een bleek, bestond de gelijkenis overigens alleen in details, 
maar de bril op de brede neus, de blonde baard, die ver-
zorgd was als een pronkstuk, de lichtgebogen rug en de 
telkens onverwachts losbarstende, luide stem wekten nog 
een tijdlang Karls verbazing. Gelukkig hoefde hij ook niet 
erg op te letten, want het ging hier eenvoudiger toe dan in 
de andere kantoortjes. Ook hier werd genoteerd dat hij 
geen papieren had en de leider van het kantoortje noemde 
het een onbegrijpelijke nalatigheid, maar de secretaris, die 
hier de baas was, maakte er geen punt van en zei na een 
paar korte vragen van de leider, net terwijl die een belang-
rijkere vraag wilde stellen, dat Karl aangenomen was. De 
leider keerde zich met open mond naar de secretaris, maar 
die maakte een afsluitend handgebaar, zei ‘Aangenomen’ 
en noteerde de beslissing ook meteen in het boek. Blijk-
baar vond de secretaris het zo erg om een Europese mid-
delbare scholier te zijn, dat je iedereen die dat van zichzelf 
zei zonder meer kon geloven. Karl had daar op zijn beurt 
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niets tegen in te brengen; hij ging naar hem toe om te be-
danken. Maar er was nog een klein oponthoud, toen ze nu 
naar zijn naam vroegen. Hij gaf niet meteen antwoord, hij 
was bang om zijn echte naam te noemen en te laten note-
ren. Als hij hier ook maar het kleinste baantje kreeg en 
naar tevredenheid werkte, mochten ze zijn naam weten, 
maar nu niet; hij had hem te lang verzwegen om hem nu 
te verraden. Omdat hem op dit moment geen andere 
naam te binnen schoot, noemde hij alleen de roepnaam 
van zijn laatste baantjes: ‘Negro.’ ‘Negro?’ vroeg de leider, 
terwijl hij zijn hoofd draaide en een grimas trok, alsof Karl 
nu het toppunt van ongeloofwaardigheid bereikt had. 
Ook de secretaris keek Karl even onderzoekend aan, maar 
daarna herhaalde hij ‘Negro’ en noteerde de naam. ‘Je 
hebt toch niet “Negro” opgeschreven?’ voer de leider te-
gen hem uit. ‘Jawel, Negro,’ zei de secretaris rustig en 
maakte een handbeweging, alsof de leider nu verder kon 
gaan met de rest. De leider hield zich ook in, stond op en 
zei: ‘Je bent dus voor het Theater van Oklahoma –‘ Maar 
verder kwam hij niet; hij kon niet tegen zijn geweten in-
gaan, ging zitten en zei: ‘Hij heet geen “Negro”.’ De secre-
taris trok zijn wenkbrauwen op, stond nu zelf op en zei: 
‘Dan deel ik je mee, dat je aangenomen bent bij het Thea-
ter van Oklahoma en nu wordt voorgesteld aan onze lei-
der.’ Er werd weer een assistent geroepen, die Karl naar 
de scheidsrechterstribune bracht.  
 Beneden bij de trap zag Karl de kinderwagen en net 
kwam ook het echtpaar naar beneden, de vrouw met het 
kind op haar arm. ‘Ben je aangenomen?’ vroeg de man; hij 
was veel opgewekter dan eerst en ook zijn vrouw keek la-
chend over zijn schouder. Toen Karl antwoordde dat hij 
net was aangenomen en naar de voorstelling ging, zei de 
man: ‘Gefeliciteerd. Wij zijn ook aangenomen; het schijnt 
een goed bedrijf te zijn; we zijn er nog niet meteen thuis, 
maar zo is het overal.’ Ze zeiden nog ‘Tot ziens’ tegen el-
kaar en Karl ging de tribune op. Hij liep langzaam, want 
de kleine ruimte boven leek vol mensen en keek uit over 
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het grote terrein van de renbaan, dat aan alle kanten tot 
aan verre bossen reikte. Hij kreeg zin om eens naar paar-
denrennen te kijken, want hij had in Amerika nog niet de 
kans gehad. In Europa was hij als klein kind een keer mee-
genomen naar paardenrennen, maar hij kon zich niet an-
ders herinneren dan dat hij door zijn moeder tussen veel 
mensen door getrokken was die niet opzij wilden gaan. 
Hij had dus eigenlijk nog helemaal geen paardenrennen 
gezien. Achter hem begon een machinerie te ratelen; hij 
draaide zich om en zag op het apparaat, waar tijdens de 
paardenrennen de namen van de winnaars verschenen, nu 
het volgend opschrift omhoogkomen: Koopman Kalla met 
vrouw en kind. Hier werden dus de namen van degenen 
die aangenomen waren meegedeeld aan de kantoortjes.  
 Er liepen net een paar heren in levendig gesprek en met 
potloden en notitiebladen in hun hand de trap af; Karl 
drukte zich tegen de leuning om hen te laten passeren en 
ging, nu er boven plaats was, de trap op. In een hoek van 
het van houten balustraden voorziene platform – het ge-
heel zag eruit als het platte dak van een smalle toren – zat 
met zijn armen op de houten balustrade uitgestrekt een 
heer met dwars over zijn borst een witzijden sjerp met het 
opschrift Leider van Reclameploeg 10 van het Theater van 
Oklahoma. Naast hem op een tafeltje stond een telefonisch 
apparaat, dat waarschijnlijk ook bij de paardenrennen 
werd gebruikt, waardoor de leider blijkbaar nog voor de 
voorstelling alle nodige gegevens over de individuele 
deelnemers kreeg, want hij stelde Karl eerst helemaal geen 
vragen, maar zei tegen een heer die naast hem zat met zijn 
benen over elkaar en zijn hand aan zijn kin: ‘Negro, een 
Europese middelbare scholier.’ En alsof Karl, die een 
diepe buiging maakte, voor hem daarmee afgehandeld 
was, keek hij naar beneden, of er nog iemand de trap op 
kwam. Maar omdat er niemand kwam, luisterde hij soms 
naar het gesprek van de andere heer met Karl, maar zat 
meestal over het terrein met de renbaan te kijken en met 
zijn vingers op de balustrade te kloppen. Die tengere en 
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toch sterke, lange en snel bewegende vingers trokken een 
tijdje Karls aandacht, al nam de andere heer hem genoeg 
in beslag.  
 ‘Je was werkeloos?’ vroeg die heer eerst. Die vraag en 
bijna alle andere vragen die hij stelde waren heel eenvou-
dig en heel onschuldig en de antwoorden werden boven-
dien niet gecontroleerd door vragen tussendoor, maar 
toch wist de heer ze door de manier waarop hij ze met 
grote ogen stelde, hoe hij het effect met voorovergebogen 
bovenlichaam bekeek, hoe hij de antwoorden met zijn 
hoofd op zijn borst opnam en af en toe luid herhaalde, een 
bijzondere betekenis te geven, die je wel niet begreep, 
maar waarvan een voorgevoel je voorzichtig en verlegen 
maakte. Het kwam geregeld voor dat Karl de neiging had 
het gegeven antwoord te herroepen en te vervangen door 
een ander, dat misschien meer bijval zou krijgen, maar hij 
hield zich toch nog steeds in, want hij wist wat voor een 
slechte indruk zo’n wispelturigheid zou maken en boven-
dien dat het effect van de antwoorden meestal onbereken-
baar was. Maar bovendien leek zijn aanstelling al een feit 
en dat besef gaf hem zelfvertrouwen.  
 De vraag of hij werkeloos was geweest, beantwoordde 
hij met een eenvoudig ‘Ja.’ ‘Waar werkte je het laatst?’ 
vroeg de heer vervolgens. Karl wilde al antwoord geven, 
toen de heer zijn wijsvinger hief en herhaalde: ‘Het laatst!’ 
Karl had ook de eerste vraag al goed begrepen; onwille-
keurig schudde hij zijn hoofd na de laatste opmerking, als-
of die hem van de wijs bracht, en antwoordde: ‘Op een 
kantoor.’ Dat was nog de waarheid, maar vroeg de heer 
meer informatie over het soort kantoor, dan moest hij lie-
gen. Alleen deed de heer dat niet, maar stelde de heel 
makkelijk naar waarheid te beantwoorden vraag: ‘Was je 
daar tevreden?’ ‘Nee!’ riep Karl en viel hem bijna in de re-
de. Door een blik opzij merkte Karl dat de leider een beetje 
glimlachte; Karl had spijt van zijn ondoordachte manier 
van antwoorden op deze laatste vraag, maar het was te 
aanlokkelijk geweest om ‘Nee!’ te roepen, want heel zijn 
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laatste diensttijd had hij maar één grote wens gehad: dat 
er een vreemde werkgever langs zou komen om die vraag 
te stellen. Maar zijn antwoord kon nog een ander verve-
lend gevolg hebben, want de heer kon nu vragen waarom 
hij niet tevreden was geweest. In plaats daarvan vroeg hij: 
‘Voor wat voor een baan vind je jezelf geschikt?’ Daar zat 
misschien echt een addertje onder het gras, want waarom 
werd die vraag gesteld, als Karl al aangenomen was als 
acteur? Ook al besefte hij dat, hij kon zich er toch niet toe 
zetten om te zeggen dat hij zichzelf zo geschikt vond voor 
het beroep van acteur. Daarom ging hij de vraag uit de 
weg en zei op het gevaar af dat hij koppig leek: ‘Ik heb de 
affiche in de stad gelezen en omdat er stond dat ze ieder-
een konden gebruiken, heb ik me gemeld.’ ‘Dat weten 
we,’ zei de heer; hij zweeg en liet zo merken dat hij bij zijn 
eerdere vraag bleef. ‘Ik ben aangenomen als acteur,’ zei 
Karl aarzelend, om de heer te laten blijken dat de laatste 
vraag hem in verlegenheid bracht. ‘Dat klopt,’ zei de heer 
en hij zweeg weer. ‘Nou,’ zei Karl en al zijn hoop dat hij 
een baan gevonden had, begon te wankelen, ‘ik weet niet 
of ik geschikt ben om toneel te spelen. Maar ik wil mijn 
best doen en proberen alle opdrachten uit te voeren.’ De 
heer keerde zich naar de leider en beiden knikten; Karl 
leek een juist antwoord te hebben gegeven, hij vatte weer 
moed en ging rechtop zitten voor het antwoord op de vol-
gende vraag. Die luidde: ‘Wat wou je dan oorspronkelijk 
studeren?’ Om de vraag precies te formuleren – een juiste 
formulering vond de heer altijd heel belangrijk – voegde 
hij eraan toe: ‘In Europa, bedoel ik.’ Daarbij nam hij zijn 
hand van zijn kin en maakte een zwakke beweging, alsof 
hij daarmee tegelijkertijd wilde aangeven hoe ver Europa 
was en hoe onbelangrijk de daar ooit gemaakte plannen 
waren. Karl zei: ‘Ik wou ingenieur worden.’ Dat antwoord 
beviel hem niet en het was belachelijk om in het volle be-
wustzijn van zijn loopbaan tot nu toe in Amerika het oude 
idee om ingenieur te worden hier weer op te frissen – zou 
hij het in Europa dan ooit geworden zijn? – maar hij wist 
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net geen ander antwoord en de heer vatte het serieus op, 
zoals hij alles serieus opvatte. ‘Nou, ingenieur,’ zei hij, 
‘kun je niet meteen worden, maar misschien wil je voorlo-
pig wat eenvoudig technisch werk doen.’ ‘Jazeker,’ zei 
Karl en hij was heel tevreden; als hij het aanbod aannam, 
werd hij van de acteurs overgeplaatst naar de technische 
medewerkers, maar hij dacht echt dat dat werk hem beter 
lag. Zo ging het overigens elke keer: het kwam niet zozeer 
aan op het soort werk, als wel op vastigheid. ‘Ben je dan 
sterk genoeg voor zwaarder werk?’ vroeg de heer. ‘O ja,’ 
zei Karl. Daarop liet de heer Karl dichterbij komen om aan 
zijn arm te voelen. ‘Het is een sterke jongen,’ zei hij, terwijl 
hij Karl aan zijn arm naar de leider trok. De leider knikte 
glimlachend, gaf Karl zonder overigens uit zijn makkelijke 
houding overeind te komen een hand en zei: ‘Dan zijn we 
klaar. In Oklahoma wordt alles nog gecontroleerd. Zorg 
dat je onze reclameploeg in ere houdt!’ Karl boog bij het 
afscheid; hij wilde ook afscheid nemen van de andere 
heer, maar die wandelde al met zijn neus in de hoogte het 
platform op en neer, alsof hij helemaal klaar was met zijn 
werk. Terwijl Karl de trap afging, werd naast de trap op 
het mededelingenbord het opschrift opgehaald: Negro, 
technisch medewerker. Omdat alles hier zo ordelijk verliep, 
had Karl het niet meer zo erg gevonden als op het bord 
zijn echte naam te lezen was geweest. Alles was zelfs heel 
goed geregeld, want onderaan de trap werd Karl al opge-
wacht door een assistent, die hem een armband omdeed. 
Toen Karl daarna zijn arm hief om te zien wat er op de 
armband stond, was dat de volkomen juiste term Tech-
nisch medewerker.  
 Waar Karl nu ook heen gebracht zou worden, hij wilde 
Fanny toch eerst vertellen hoe goed alles afgelopen was. 
Maar tot zijn spijt hoorde hij van de assistent dat de enge-
len net als de duivels al naar de volgende bestemming van 
de reclameploeg vertrokken waren om daar de aankomst 
van de ploeg voor de volgende dag bekend te maken. 
‘Jammer,’ zei Karl; het was zijn eerste teleurstelling bij dit 
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bedrijf, ‘er zat een kennis van me bij de engelen.’ ‘Die zie 
je in Oklahoma terug,’ zei de assistent, ‘maar kom nu mee, 
want je bent de laatste.’ Hij leidde Karl langs de achter-
kant van het podium waar eerst de engelen hadden ge-
staan; nu stonden er alleen nog de lege voetstukken. Karls 
idee dat er zonder de muziek van de engelen meer sollici-
tanten zouden komen, bleek niet te kloppen, want voor 
het podium stonden nu helemaal geen volwassenen meer 
en alleen een paar kinderen vochten om een lange, witte 
veer die waarschijnlijk uit een engelenvleugel gevallen 
was. Een jongen hield hem omhoog, terwijl de andere kin-
deren met één hand zijn hoofd omlaag wilden drukken en 
met de andere naar de veer reikten.  
 Karl wees naar de kinderen, maar de assistent zei zon-
der te kijken: ‘Kom gauw, het heeft heel lang geduurd 
voor je aangenomen werd. Was er twijfel?’ ‘Weet ik niet,’ 
zei Karl verbaasd, maar hij dacht van niet. Altijd, zelfs in 
de duidelijkste situatie, was er wel iemand die zijn mede-
mens bezorgd wilde maken. Maar bij de vriendelijke aan-
blik van de grote toeschouwerstribune waar ze nu kwa-
men, vergat Karl de opmerking van de assistent al gauw. 
Op die tribune was namelijk een heel lange bank gedekt 
met een wit laken; al degenen die aangenomen waren, za-
ten met hun rug naar de renbaan op de lagere bank er-
naast en werden bediend. Ze waren allemaal vrolijk en 
opgewonden en juist toen Karl ongemerkt als laatste op de 
bank ging zitten, stonden er veel met geheven glazen op 
en een bracht er een toost uit op de leider van Reclame-
groep nr. 10, die hij “de vader van de werkzoekenden” 
noemde. Iemand wees erop dat ze hem ook van hieruit 
konden zien en inderdaad was de scheidsrechterstribune 
met de twee heren op niet al te grote afstand zichtbaar. Nu 
hieven ze hun glazen allemaal in die richting en ook Karl 
pakte het glas dat voor hem stond, maar hoe luid ze ook 
riepen en hoezeer ze ook de aandacht probeerden te trek-
ken, op de scheidsrechterstribune wees niets erop dat ze 
de ovatie opmerkten of op zijn minst wilden opmerken. 
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De leider leunde net als eerst in de hoek en de andere heer 
stond naast hem met zijn hand aan zijn kin.  
 Een beetje teleurgesteld gingen ze weer zitten; af en toe 
draaide zich nog iemand om naar de scheidsrechterstribu-
ne, maar al gauw werden ze alleen nog in beslag genomen 
door het royale eten; groot gevleugelte, zoals Karl nog 
nooit gezien had, met veel vorken in het knapperig gebra-
den vlees werden opgediend, wijn werd telkens weer 
door de bedienden ingeschonken – ze merkten het nauwe-
lijks; ze zaten gebogen over hun bord en in de beker viel 
de straal van de rode wijn – en wie niet mee wilde doen 
aan het algemene gesprek, kon foto’s van het Theater van 
Oklahoma bekijken die aan een eind van de tafel op een 
stapel lagen en doorgegeven moesten worden. Toch keken 
ze nauwelijks naar de foto’s om en zo gebeurde het dat er 
bij Karl, die de laatste was, maar één foto aanwam. Te oor-
delen naar die foto moesten ze allemaal zeer de moeite 
waard zijn. Die foto stelde de loge voor van de president 
van de Verenigde Staten. Bij de eerste aanblik kon je den-
ken dat het geen loge was, maar het toneel, zo ver stak de 
balustrade naar voren uit. Alle onderdelen van die balu-
strade waren van puur goud. Tussen de als het ware met 
een heel fijn schaartje uitgeknipte zuiltjes waren naast el-
kaar medaillons aangebracht van vroegere presidenten; 
één had een opvallend rechte neus, pruilende lippen en 
onder gewelfde oogleden star neergeslagen ogen. Rond-
om de loge, van opzij en van boven kwamen lichtstralen; 
wit en toch mild licht onthulde letterlijk de voorgrond van 
de loge, terwijl de diepte achter het rode, met veel schake-
ringen geplooide fluweel dat aan de omlijsting hing en 
door snoeren werd geleid, een donkere, roodachtig sche-
merende leegte leek. Je kon je in die loge nauwelijks men-
sen voorstellen, zoveel autoriteit straalde hij uit. Karl ver-
gat het eten niet, maar keek toch vaak naar de afbeelding, 
die hij naast zijn bord had gelegd.  
 Uiteindelijk had hij toch nog graag tenminste een van 
de andere foto’s bekeken, maar zelf halen wilde hij die 
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niet, want een assistent had zijn hand op de foto’s liggen 
en de volgorde moest waarschijnlijk bewaard blijven; hij 
probeerde dus alleen de tafel te overzien om te kijken of er 
toch nog geen foto naderde. Toen zag hij tot zijn verbazing 
– eerst geloofde hij zijn ogen niet – onder de het diepste 
over het eten gebogen gezichten een gezicht dat hij goed 
kende – Giacomo. Hij liep meteen naar hem toe. ‘Giaco-
mo!’ riep hij. De ander, die zoals altijd verlegen was wan-
neer hij verrast werd, stond op van zijn eten, draaide zich 
om in de smalle ruimte tussen de banken en veegde met 
zijn hand zijn mond af, maar was toen heel blij om Karl te 
zien en vroeg of die naast hem wilde gaan zitten of bood 
aan naar Karls plaats te komen; ze wilden elkaar alles ver-
tellen en altijd bij elkaar blijven. Karl wilde de anderen 
niet storen en daarom moest ieder voorlopig op zijn plaats 
blijven; de maaltijd zou gauw afgelopen zijn en dan wil-
den ze natuurlijk altijd bij elkaar blijven. Maar Karl bleef 
toch nog bij Giacomo, alleen om naar hem te kijken. Wat 
een herinneringen aan voorbije tijden! Waar was de chef-
kokkin? Hoe ging het met Therese? Giacomo zelf was in 
zijn uiterlijk bijna niet veranderd; de voorspelling van de 
chef-kokkin dat hij over een halfjaar een knokige Ameri-
kaan zou worden, was niet uitgekomen; hij was nog even 
tenger als vroeger, met ingevallen wangen net als vroeger; 
nu waren ze trouwens bol, want hij had een grote hap 
vlees in zijn mond, waar hij de overbodige botjes lang-
zaam uit trok om die daarna op zijn bord te gooien. Zoals 
Karl aan zijn armband kon zien, was Giacomo ook niet als 
acteur, maar als liftjongen aangenomen; het Theater van 
Oklahoma leek echt iedereen te kunnen gebruiken.  
 Verdiept in de aanblik van Giacomo bleef Karl al te 
lang weg van zijn plaats; net wilde hij teruggaan, toen de 
personeelschef kwam, op een van de hogergelegen ban-
ken ging staan, in zijn handen klapte en een kleine toe-
spraak hield, terwijl de meesten opstonden en degenen 
die waren blijven zitten en geen afstand van het eten kon-
den doen door porren van de anderen ten slotte gedwon-
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gen werden om op te staan. ‘Ik mag hopen,’ zei hij, en 
Karl was intussen al op zijn tenen teruggelopen naar zijn 
plaats, ‘dat jullie tevreden waren over de ontvangstmaal-
tijd. Over het algemeen zijn de mensen tevreden over het 
eten van onze reclameploeg. Jammer genoeg moet ik de 
maaltijd al beëindigen, want de trein die jullie naar Okla-
homa zal brengen, gaat over vijf minuten. Het is een lange 
reis, maar jullie zullen zien dat er goed voor jullie gezorgd 
wordt. Hier stel ik de man voor die jullie vervoer zal rege-
len en wie jullie moeten gehoorzamen.’ Een kleine, mage-
re man klom op de bank waarop de personeelschef stond, 
nam nauwelijks de tijd voor een vluchtige buiging, maar 
begon meteen met nerveuze handen te wijzen hoe ze bij 
elkaar moesten komen en lopen. Maar eerst volgden ze 
hem niet, want de man in het gezelschap die al eerder een 
redevoering had gehoden, sloeg met zijn hand op tafel en 
begon een lang dankwoord, ook al was er – Karl werd 
heel onrustig – zojuist gezegd dat de trein al gauw zou 
vertrekken. Maar de redenaar merkte niet eens dat ook de 
personeelschef niet luisterde, maar de leider van het ver-
voer verscheidene aanwijzingen gaf; hij weidde flink uit, 
somde alle gerechten op die opgediend waren, beoordeel-
de ze allemaal en besloot vervolgens met de conclusie: 
‘Geachte heren, zo wint u ons!’ Allen behalve de aange-
sprokenen lachten, maar het was toch meer gemeend dan 
voo de grap.  
 Voor die redevoering werden ze bovendien gestraft, 
doordat ze de weg naar de trein nu in looppas moesten af-
leggen. Maar dat was ook niet zo moeilijk, want – Karl 
merkte het nu pas – niemand had bagage – de enige baga-
ge was eigenlijk de kinderwagen, die nu voorop, geduwd 
door de vader, schijnbaar stuurloos op en neer sprong. 
Wat voor bezitloze, verdachte mensen waren hier bij el-
kaar gekomen en toch zo goed ontvangen en beschermd! 
En de leider van het vervoer moesten ze echt ter harte 
gaan. Nu eens pakte hij met een hand de stang van de kin-
derwagen en stak zijn andere hand op om de groep op te 
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monteren, en dan weer liep hij achter de laatste rij om die 
aan te sporen, en dan weer liep hij langs de kanten, hield 
een aantal langzamere mensen uit het midden in het oog 
en probeerde met zwaaiende armen duidelijk te maken 
hoe ze moesten rennen.  
 Toen ze op het station kwamen, stond de trein al klaar. 
De mensen op het station wezen elkaar de groep, er klon-
ken uitroepen als ‘Die horen allemaal bij het Theater van 
Oklahoma!’ en het Theater leek veel bekender te zijn dan 
Karl had aangenomen, al had hij zich nooit met theater be-
ziggehouden. Een hele wagon was speciaal voor de groep 
gereserveerd en de leider van het vervoer drong meer aan 
op instappen dan de conducteur. Hij keek eerst in elke 
coupé, ordende hier en daar iets en stapte daarna zelf pas 
in. Karl had toevallig een plaats bij het raam gekregen en 
Giacomo naast zich getrokken. Zo zaten ze tegen elkaar 
aan gedrukt en verheugden zich eigenlijk allebei op de rit, 
want zo zorgeloos hadden ze in Amerika nog niet gereisd. 
Toen de trein begon te rijden, zwaaiden ze met hun han-
den uit het raam, terwijl de jongens tegenover hen elkaar 
aanstootten en het belachelijk vonden.  
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Ze reden twee dagen en twee nachten. Nu begreep Karl 
pas hoe groot Amerika was. Onvermoeibaar keek hij uit 
het raam en Giacomo drong zich net zolang op tot het de 
jongens tegenover hen, die zich veel met kaartspel bezig-
hielden, begon te vervelen en vrijwillig plaats maakten bij 
het raam. Karl bedankte hen – Giacomo’s Engels was niet 
voor iedereen verstaanbaar – en ze werden in de loop van 
de tijd, wat onder mensen in dezelfde coupé niet anders 
kan, veel vriendelijker, maar hun vriendelijkheid was 
vaak ook lastig, omdat ze bijvoorbeeld telkens wanneer er 
een kaart op de grond viel en ze de grond afzochten, Karl 
of Giacomo uit alle macht in een been knepen. Giacomo 
gaf dan telkens weer een schreeuw van schrik en trok zijn 
been op; Karl probeerde soms te reageren met een trap, 
maar onderging verder alles zwijgend. Alles wat er ge-
beurde in de kleine en zelfs met het raam open doorrookte 
coupé viel in het niet bij wat er buiten te zien was.  
 De eerste dag reden ze door een hoog gebergte. Blauw-
zwarte steenmassa’s reikten met spitse punten tot aan de 
trein; ze bogen uit het raam en zochten vergeefs de top-
pen; smalle, donkere, gescheurde dalen openden zich en 
ze beschreven met hun vinger de richting waarin die ver-
dwenen; brede bergstromen kwamen snel als grote golven 
aan op de heuvelachtige ondergrond, duizend kleine 
schuimkoppen makend; ze stortten zich onder de bruggen 
waarover de trein reed en ze waren zo dichtbij dat de 
vleug van hun koelte je gezicht deed huiveren.  
 
 
 
 


