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Achter de naaimachine 
 
De fabriek lag in het oosten; van deur tot deur moest 
de vrouw ruim een uur, maar meestal nog wat langer 
rekenen, als de aansluitingen ongunstig waren. Ze hield 
de toewijzing van het arbeidsbureau in haar hand, ter-
wijl ze met kloppend hart de trappen van de onder-
grondse afliep, en dacht aan haar kinderen. Ik had toch 
moeten proberen werk dichter bij huis te vinden – 
maar toen zag ze weer het steelse knipoogje van de se-
cretaresse, die op het arbeidsbureau haar papieren in de 
schrijfmachine schoof.  
 ‘Het is een goed bedrijf,’ had het meisje haar haastig 
toegefluisterd, toen de “haai”, zoals de vrouw de amb-
tenaar, een piekfijn verzorgd kereltje met een onbarm-
hartig smoel in gedachten noemde, naar het andere 
eind van de zaal was gegaan. ‘Ik ken de cheffin. Die 
doet alleen maar zo. Maar ze is het niet.’  
 ‘Is er dan geen ander werk?’  
 Zwijgen. Geratel van machines.  
 ‘Op kamer 12 wordt briefje afgestempeld.’ De 
“haai” was nog steeds niet in zicht; het meisje zei snel 
en opmonterend: ‘Wilt u liever kolen scheppen? Of 
puinruimen? En uw kinderen? Thuiswerk is niet erg.’  
 ‘Maar ik heb nog nooit achter een naaimachine geze-
ten en ik weet niet hoe je daarmee om moet gaan.’  
 ‘Dat vertellen ze u wel.’  
 Twee, drie binnenplaatsen; vijf, zes fabrieken in één 
hoog gebouw, dat tussen gebombardeerde huizen aan 
de Große Frankfurter Straße was blijven staan. Dat de 
verwoesting hier gestopt was, leek alleen maar toeval; 
die greep ook zo al duidelijk om zich heen van het ene 
district naar het andere en had de brandmuur afgeblad-
derd, de binnenplaatsen met brokken baksteen gevuld, 



 3 

de lift uitgebrand, ramen stukgeslagen en de trapleu-
ning neergehaald, toen ze op haar demonische bezem 
van de zolder naar de kelder ging. Beneden was een 
kantine voor het personeel van de zes fabrieken: voor 
de azijnfabriek, de fabriek voor knopen, die voor 
schroeven en moeren, bureaumachines, en helemaal 
bovenaan de confectiefabriek Lassberg und Sander, 
waartoe ook nog een onderdeel van AEG behoorde.  
 ‘Van welk arbeidsbureau komt u? Ah! Braunau-
erstraße! Halfjoods? Of Duits met een joodse man?’ 
vroeg met zichtbaar welbehagen het lelijke meisje in 
het bureau, dat de toewijzing van de vrouw in ont-
vangst nam, en bekeek het papier. Of haar vreugde 
moest betekenen: godzijdank weer een in het net! of: 
wat goed voor die arme drommel dat ze naar Lassberg 
und Sander gekomen is, was op dit moment nog niet 
duidelijk; meteen daarop zei ze messcherp: ‘Ik zie het 
al. Hier in de hoek staat de M. Dus?’  
 ‘Halfjoods,’ zei de vrouw; het kwam over haar lip-
pen alsof iemand “kropsla” zei.  
 ‘Gaat u maar naar de directrice’ – een beweging als-
of het meisje met haar bovenlichaam een vlieg wegjoeg 
– ‘die zegt wel wat u moet doen.’  
 De directrice was een patente, vriendelijke dame met 
een hoge boezem en energieke schouders; de korte, zij-
den jurk zat strak over het onberispelijke korsetfiguur 
van een gevorderde veertiger. Ze leek juist de gang van 
zaken van het werk uitgelegd te hebben; een groep 
vrouwen stond om haar heen als een schoolklas rond 
de leraar. Iedereen keek naar de nieuwkomer, de dame 
onderbrak haar verhaal en riep naar de secretaresse: 
‘Hoe heet die nieuwe?’  
 ‘Behagel.’  
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 ‘Mooi, mevrouw Behagel. We beginnen nu allemaal 
nog een keer van voren af aan. Hebt u een naaimachi-
ne?’  
 Alle vrouwen knikten, sommigen niet zonder trots, 
en een dikke met enorme hangborsten zei: het enige 
wat ik gered heb.  
 ‘Dan mag u blij zijn: zoiets heb je met drie, vier kin-
deren altijd nodig,’ antwoordde een ander, die instem-
ming leek te verwachten; een lichtblond, kleurloos 
vrouwtje met een beschadigde jas van mollenbont 
lachte kort en verraderlijk. Mevrouw Behagel wierp 
haar een korte, vlammende blik toe en de andere 
vrouw beantwoordde die op een manier of twee gesle-
pen klingen elkaar geraakt hadden – flitsend en geluid-
loos en al voorbij voor een ander het zag.  
 ‘En natuurlijk,’ zei de directrice, ‘hebt u allemaal al 
eens genaaid met uw machine. Een jasje of een kinder-
jurkje, een colbert, een jongensbroek.’  
 Gemompel. De energieke directrice zei bemoedi-
gend: ‘Wees maar niet bang. Het ziet er moeilijker uit 
dan het is.’ Ze deed een greep in een stapel op maat ge-
knipte stukken stof; mevrouw Behagel probeerde de 
woorden te volgen die voor het eerst doordrongen tot 
haar oren, maar niet verder: ‘Platte zoom... Franse 
zoom... Daarna draait u de omslag naar buiten, u legt 
de naden op elkaar en u let goed op...’  
 De vrouwen moesten het begrepen hebben; ze vroe-
gen nog een paar details en leken volkomen tevreden 
met hun opdracht. Dan namen ze hun pakken in ont-
vangst en liepen langzaam weg.  
 Mevrouw Behagel bleef staan en leek te verwachten 
dat de vrouwen in de jas van mollenbont haar zou aan-
spreken, maar die liep haastig voorbij; mevrouw Beha-
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gel was wel een beetje teleurgesteld, de directrice draai-
de zich om en keek haar verbaasd aan.  
 ‘Hebt u nog een vraag? Zeg het maar. De eerste 
broek hoeft niet perfect te zijn, niemand wordt als 
meester geboren,’ troostte ze geroutineerd en greep 
naar de kant-en-klare jongensbroeken, waarvan een on-
afzienbaar aantal aan de kleerhangers hing.  
 ‘Ik heb nog nooit van mijn leven achter een naaima-
chine gezeten,’ zei mevrouw Behagel heel luid.  
 Alle arbeidsters in deze zaal draaiden zich naar haar 
om; het waren meest oudere vrouwen, die knoopsgaten 
naaiden, knopen en haakjes bevestigden of de strijk-
bout zonder haast over de stukken stof lieten gaan.  
 ‘Maar – dat kan toch niet!’  
 ‘Jawel.’  
 ‘En u hebt nog nooit toegekeken?’  
 ‘Nee. Nooit.’  
 ‘Dat begrijp ik niet. Er moet tenslotte toch iemand 
op uw machine naaien?’  
 ‘Twee keer per maand komt er een naaister en die 
doet het herstelwerk voor me.’  
 ‘Zoo...’ zei de directrice langzaam en spelend met 
haar halsketting vroeg ze: ‘Wat heeft uw man dan voor 
beroep?’  
 ‘Archeoloog. Dat wil zeggen,’ verbeterde mevrouw 
Behagel zichzelf, ‘nu is hij bij de Organisation Todt.’  
 ‘Dan is hij dus dubbel gestraft.’  
 De directrice lachte: het was een onprettig, scherp 
lachje.  
 ‘Dubbel?’ vroeg mevrouw Behagel niet-begrijpend.  
 ‘Nou ja, een joodse vrouw, die niks kan. Morgen 
bent u om acht uur hier en dan krijgt u instructie.’  
 Degene die de instructie gaf, was een expert van vijf-
entwintig, een geduldig, donkerblond meisje, dat tel-
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kens weer van voren af aan begon, als de verkeerd in-
gestoken draad (direct wanneer mevrouw Behagel met 
haar hand het vliegwiel en met haar voet de traptrede 
raakte) knapte of de onderdraad de bovendraad niet 
meenam, het spoeltje afliep, de draad niet wilde glijden, 
het vliegwiel niet wilde draaien of de naad niet gelijk-
matig wilde worden of de machinenaald brak.  
 ‘Bent u echt zo dom, mevrouw Behagel?’  
 De instructrice zuchtte en trok de draad opnieuw 
door; intussen kwam de kleurloze vrouw in de jas van 
mollenbont voorbij en vroeg zachtjes: ‘Wat? Sabotage?’  
 ‘Dat nog niet eens.’  
 De ander haalde minachtend haar schouders op en 
zei onverschillig: ‘Nu duurt het niet lang meer. De Rus-
sen staan al aan de Oder. Radio Moskou zei gisteren –’ 
Ze brak af en legde de directrice haar proeve van be-
kwaamheid voor.  
 In de volgende zaal, die aan deze grensde, draaiden 
de gecompliceerde elektrische naaimachines; de jonge 
meisjes en vrouwen die daar werkten, verlieten tijdens 
de ontbijtpauze hun plaats en kwamen aanlopen om te 
kijken hoe mevrouw Behagel zich inspande...  
 ‘Nou, morgen komt de cheffin terug van haar reis; 
dan wordt Behagel opgegeven aan het arbeidsbureau,’ 
zei de lelijke secretaresse met zichtbaar leedvermaak.  
 De volgende dag rond dezelfde tijd – alle vrouwen 
en meisjes stonden weer rond mevrouw Behagel als 
rond een circusdier en lachten van plezier – vloog de 
deur naar de zaal open en knalde weer dicht als een  
pistoolschot; een stevige, lichtblonde vrouw, waterstof-
peroxide, met een openhangende bontmantel over haar 
mantelpak, kwam op Behagel af.  
 ‘Ik hoor dat het niet goed gaat met uw werk!’ zei ze 
dreigend.  
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 De instructrice duwde het publiek gauw opzij en 
ging voor de naaimachine staan als een kloek die haar 
kuikens beschermt: ‘Morgen lukt het vast wel.’  
 Mevrouw Behagel keek met haar donkere gezicht op 
naar de blonde cheffin en zei: ‘Nee. Morgen lukt het 
ook niet. Het lukt echt niet.’  
 ‘Zo? En waarom niet?’ vroeg de cheffin verbluft.  
 ‘Omdat ik het niet kan. Ik kan weer andere dingen. 
Maar zoiets kan ik niet.’  
 ‘En wat kunt u dan, als ik vragen mag?’  
 ‘Onregelmatige Griekse werkwoorden. De stelling 
van Pythagoras. Analytische meetkunde.’  
 Als ze “Weg met Hitler!” of “Heil Moskou!” geroe-
pen had, was het effect beslist niet anders geweest. Ie-
dereen staarde haar onbeweeglijk aan, de vrouw kreeg 
een warme golf van haar nek over haar rug en plotse-
ling had ze het gevoel of ze naakt stond. ‘Ik heb klas-
sieke talen gestudeerd,’ vervolgde ze en zakte steeds 
verder en verder door de grond. ‘Mijn vakgebied is 
symboliek op antieke graven – of liever: óns vakge-
bied... Mijn man heeft ook dat specialisme gekozen.’  
 Stilte. De cheffin klapte werktuiglijk het slotje dicht 
van haar tas van krokodillenleer; die moest de hele tijd 
opengestaan hebben. Een jong ding in het publiek be-
gon opeens te giechelen en haar vriendin begon ook te 
proesten; de cheffin werd razend en greep het meisje 
bij haar arm. ‘Wil je wel eens gauw aan je werk gaan?’ 
riep ze ongeremd ordinair.  
 ‘Het is toch pauze?’  
 ‘Je bedoelt: het is nog oorlog, het is nog steeds oor-
log!’ raasde de cheffin nog steeds. ‘Totale oorlog! Wie 
niet wil werken, wordt morgen aangegeven!’ Ze keerde 
zich naar mevrouw Behagel; de jonge instructrice, die 
bleek was van ontzetting, wilde iets uitleggen, maar 
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haar cheffin snoerde haar de mond en zei nu weer he-
lemaal als chique dame: ‘Natuurlijk onzin om garen en 
tijd aan deze vrouw te verspillen. Ze komt boven in het 
elektrotechnische bedrijf en gaat kabels schoonmaken. 
Punt uit. Ik ga straks met het arbeidsbureau praten. De 
gesneden kabels neemt ze mee naar huis en brengt ze 
twee keer per week terug.’  
 ‘Maar als halfjood mag ze alleen maar naaien of ze 
moet puinruimen!’ riep de secretaresse boos.  
 Haar cheffin maakte een groots afwijzend gebaar. 
‘Dit is een uitzondering.’ Ze stond nu oog in oog met 
het woedende typistetje. ‘Bemoei je met dingen waar je 
verstand van hebt, ouwe troela...’ zei ze liefdevol.  
 
 
 
 
 
 


