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Ballade van de mens van deze tijd 
 
En toen boven de bunker van de Rijkskanselarij  
Het gewelf de last niet meer droeg:  
De last van het besef dat alles voorbij was,  
Dat het einde gekomen was – onverschillig  
Of nog dikker zou worden de bloedige brij –  
Toen klonk een luide stem: ‘Genoeg!’  
 
Hij klonk door de hemel, daar klonk hij heel luid,  
In de hel klonk hij na.  
De oude joden, die God nog gezien hadden  
En Goliat verslagen, de Tempel gebouwd,  
Die kwamen aanrennen met bijzit en bruid  
En de naam met “ach” en “wee”.  
 
In de bunker verbrandde een hoop werk van vlas  
– Hun neus was weer goed! –  
Vuil, afval en Magog en Magogs dwerg  
Vergaste, verbrandde en stonk, ruik maar!  
Maar zij kwamen als toen van de berg  
En hun bloed was ook Christus’ bloed.  
 
Met de tafelen in zijn armen kwam de oude man,  
Met de tafelen en een gezicht  
Dat in Dachau verpletterd was. Zwetend en  
Nog steeds vol tranen, en nu en dan  
Veegde hij erover. Ach God, je kunt  
Zoiets niet menselijk meer noemen.  
 
En hij had een houten been en strompelde erg,  
En hij had een stok in zijn hand.  
Zijn gal was vol, zijn lende was leeg.  
Toen Achilles hem sleepte, was er altijd nog meer  
Aan Hector van schoonheid en man en geweer,  
Dan hier bij de strompelaar te vinden was.  
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Een draaiorgel trok hij naar de Rijkskanselarij,  
En hij wees met zijn staf  
Op de zachte en dringende schreeuw van de Tien Ge-
boden 
En de eeuwige onverschilligheid van de mensen,  
En zijn stok was zo zwaar en zijn hart woog als lood,  
Of er ooit een zwaarder was?  
 
Bij de bunker stonden vier mannen ook,  
En de vierde was stadscommandant.  
‘What’s the matter?’ heette het naar recht en gewoonte  
Bij twee. De derde keek in de rook,  
En ‘Qu’est-ce que c’est que ça?’ kwam uit zijn mond 
een ademtocht  
Maar de vierde zei helemaal niets meer.  
 
Want wat moest hij ook zeggen, vraag ik jullie stil,  
Nu de feiten spraken?  
En wat heeft iemand die het niet weten wil eraan  
Dat Hector toch ongelijk had, en niet Achilles,  
Al fluit ook de rat de waarheid op de vuilnisbelt,  
En de wind door de kieren van de plee?  
 
En het draaiorgel jammert en jammert zo dichtbij...  
Bij haar zoon legt een hand op zijn knie  
De goede madonna van Fatima.  
Maar hij kijkt haar alleen maar aan, zoals hij nooit eer-
der keek  
Sinds de huurlingen hem hoonden op Golgota:  
‘Smeek niet langer. Nu oordeel ik hen!’  
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De torso 
 
Toen de drie mannen met hun houten ploeg uit de 
blokhut naar buiten kwamen, zag je pas hoe erg ze toe-
getakeld waren. Vooral het gezicht van de Japanner 
was volkomen platgeslagen; het leek wel een sterk ge-
rookte bot met een rimpelige huid. Ook Johnny had bij 
de toestand heel wat opgelopen; hij trok nogal duidelijk 
met zijn linkerbeen, zijn linkerarm was ook verlamd, en 
wanneer hij lachte, vertrok zijn mond tot een diagonaal 
in zijn vollemaansgezicht. Habakuk was er nog het bes-
te van afgekomen, al had de luchtdruk hem waarschijn-
lijk het ergste te pakken gehad; toch zaten zijn verwon-
dingen niet aan de buitenkant: hij zou de rest van zijn 
leven wel een losgescheurde nier en galproblemen hou-
den.  
 Verder waren ze alledrie blij dat ze het er levend af-
gebracht hadden. Evelyne, Johnny’s vrouw, vond dat 
trouwens ook. Natuurlijk was haar positie tussen de 
overgebleven mannen nog tamelijk onduidelijk en er 
was in elk geval geen voorbeeld – maar nu leek het al 
tamelijk zeker dat ze allemaal recht op haar hadden, al 
wisten ze overigens nog niet of ze er gebruik van zou-
den maken, want ze hadden geen van allen weer zin 
om zich toevallig te vermenigvuldigen. Omdat Evelyne 
beweerde dat ze eerst duidelijkheid over alles moest 
hebben, was ze thuisgebleven. Johnny ging akkoord, 
want ze stoorde hem alleen maar bij het denken, en 
denken – of liever uitvinden – was nu het belangrijkste 
wat hem te doen stond.  
 ‘Good-bye, Evelyne!’  
 ‘Good-bye. Kom gauw terug, anders wordt de Irish 
stew koud. En let goed op hem, Habakuk, als hij zijn 
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been weer te snel naar voren trekt en over de ploeg-
schaar valt.’  
 ‘Okay.’ En nu waren ze hier. Ze stonden op een 
zanderige vlakte, die aan de kant van de tweede helling 
door dennen begrensd werd en volgens Johnny wel ge-
maakt leek voor hun houten ploeg.  
 ‘Vooruit, Habakuk, zingen!’ zei hij, terwijl hij de Ja-
panner voor zijn uitvinding spande. Ze zetten zich alle-
drie in beweging; het nieuwe gestel wankelde onzeker 
heen en weer als een kind dat pas heeft leren lopen en 
hobbelde over elke aardkluit die het opzijlegde. Johnny 
fronste zijn voorhoofd en dacht ingespannen na. Hij 
was nog helemaal niet voldaan over de zaak en de pres-
taties, maar hij wist dat het wel zou komen, zoals alles 
geleidelijk kwam. Daarom was het misschien ook niet 
juist om van een “uitvinding” te spreken; ze hadden 
“herinnering” moeten zeggen, want Johnny en ook de 
twee anderen wisten natuurlijk heel goed dat dit vroe-
ger allemaal al bestaan had – vroeger, voor die laatste 
en helse catastrofe, waarvan ze in het gesprek altijd zei-
den dat die echt “heel behoorlijk” was. Ieder van hen 
had nog steeds een tamelijk grote voorraad voorstellin-
gen; een voorraad gevoelens, herinneringen en nauw-
keurig afgebakende categorieën, die hij naar boven 
moest halen om ze de anderen mee te delen, maar het 
naar boven halen was niet makkelijk, doordat hun ziel 
als een zeef vol gaten was geraakt en onderweg veel liet 
vallen voor het aan het daglicht kwam. Habakuk had 
nog het meeste van vroeger overgehouden: zijn herse-
nen waren getraind op catastrofen, want zijn voorou-
ders heetten Mendel, Baruch en Rubinstein. Ook de Ja-
panner had niet zoveel last van het algemene wegvallen 
van hoofd en herinnering. Hij was zelfs tamelijk blij dat 
hij eindelijk weer genoegen kon nemen met een aarden 
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kruik en een mat, die hij van riet gevlochten had, want 
zijn vermogen om zich aan te passen aan Amerika was 
overbelast. Het vervelendste was het voor Johnny, die 
een man van de vooruitgang geweest was en nu hele-
maal met niets moest beginnen. Hij werd vooral gepij-
nigd door een woord dat op ferrum leek; hij voelde dat 
hij uiteindelijk niet verder zou komen, als hij dat niet 
had, maar tegelijkertijd had hij het verdomde en onaan-
gename gevoel dat dat woord niet eens meer bestond, 
of liever datgene wat het woord ooit had aangeduid. 
Dat ontbrak van nu af aan, zoals er veel ontbrak en 
niet meer te krijgen was, doordat het in atomen uiteen-
gevallen of veranderd was...  
 Toen de ploeg zijn derde voor had getrokken en Ha-
bakuk beland was bij de passage in psalm 102 waar de 
dagen van de mens vergeleken worden met gras en de 
mens zelf met een bloem op het veld, wist Johnny al 
vrij zeker wat er aan zijn uitvinding nog ontbrak; na de 
zesde voor bleef Johnny staan en keek naar de zon, die 
nu een stuk lager stond dan voor het begin van zijn 
werk: “sinds toen”, zoals de mannen altijd tactvol zei-
den, alsof dat afgesproken was, moest de aarde aan-
zienlijk sneller zijn gaan draaien en zonder Evelyne 
haar mening te vragen het verloop van de tijd ontzet-
tend versneld hebben.  
 ‘Nog één voor en dan stoppen we!’ riep Johnny te-
gen de twee anderen en hij zette de ploeg opnieuw op 
de grond; de Japanner begon te lopen en Habakuk 
zong de psalm uit op de vespertoon. Op dat moment 
haperde de ploegschaar en stootte ergens tegen; hij 
steigerde als een schuw paard en viel opzij. ‘Verdom-
me!’ riep Johnny geërgerd – daarna groeven ze samen 
een machtige torso op. ‘Wat is dat, Habakuk?’ vroeg 
Johnny. ‘Waar komt die kerel nou vandaan?’ De laatste 
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vraag was heel dom, want toen waren de dingen uit de 
hele wereld door elkaar gegooid en ergens afgezet, en 
dat was waarschijnlijk ook de oorzaak van Habakuks 
wandelende nier.  
 ‘Hoe moet ik die kennen, rechtvaardige God? Twee 
mark vijftig, geen pfennig meer, want het is maar een 
gipsafgietsel,’ antwoordde Habakuk.  
 Ze hurkten nu rond de torso en de Japanner betastte 
de spieren van de man zonder hoofd en benen, de bi-
ceps van de beide bovenarmen en de machtige borst-
kas, de mooi platte en toch krachtige buikwand, die bij 
de aanzet van de dijen dunner werd. Ten slotte keken 
de mannen onderzoekend naar elkaar en daarna weer 
naar de torso. ‘Ik vind dat hij op jou lijkt, Johnny,’ zei 
Habakuk ten slotte en voegde eraan toe: ‘Ik zeg dat na-
tuurlijk niet, omdat hij het een en ander mist.’  
 ‘Ik vind dat hij op ons allemaal lijkt,’ antwoordde 
Johnny beledigd en staarde verzonken naar de ver-
minkte man. ‘Ik heb trouwens steeds meer het idee dat 
ik hem al eens eerder gezien heb. Waarschijnlijk in de 
Cook Omnibus. De stad begon met een a –’ ‘Akropolis,’ 
zei Habakuk snel als een pistoolschot. ‘Maar dat was 
dan de echte man en niet zijn gipsafgietsel.’  
 ‘Ik vind dat ook heel mooi,’ zei Johnny, opeens ge-
grepen door de herinnering. ‘In elk geval zal Evelyne 
blij zijn, want hij past op haar salonkastje. Of wil ie-
mand anders hem hebben?’  
 Het bleek dat de anderen de man niet wilden heb-
ben – Habakuk niet, omdat een kopie hem tegen de 
borst stuitte, zoals hij zei, en de Japanner niet, omdat 
hij niet wist waar hij hem neer moest zetten. Ze ploeg-
den daarna hun laatste voor en groeven nog iets op wat 
minder indrukwekkend was. Toch waren ze allemaal 
blij, want het ding was van hout en daardoor helemaal 
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onbeschadigd gebleven: een bord van een auto met 
twee gekruiste beenderen en grote Latijnse letters.  
 ‘Kun jij het lezen, Habakuk?’ vroeg Johnny. Haba-
kuk dacht dat het een grapje was en spelde de tekst. 
‘Voorzichtig! Langzaam rijden in de bocht! Dood duurt lang.’  
 ‘Aha,’ zei Johnny opgelucht. ‘Nu weten we tenmin-
ste weer waar we eigenlijk zijn.’  
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Het stilleven 
 
De paspop, strak en glad overtrokken met zwarte lus-
ter, stond er ongekleed bij; de vorm van haar grappig 
gedraaide voetje leek op een door een banketbakker 
met de spuit gevormde kroon op een zoete kersen-
schuimtaart. Voor de paspop stond een lage kruk met 
allerlei bric-à-brac: een mooi schaaltje van Italiaanse 
origine, dat als asbak diende en op de achtergrond een 
springende haas had, wiens aardebruine lijf omgeven 
werd door het ornament van een tijmrank met sierlijke 
blaadjes, waartussen op gelijke afstanden een blauw-
rode bloesem zat. Het aangebroken pakje Bulgaarse si-
garetten en een bleekblauw doosje uit Valencia met 
korte waslucifers leunden tegen de asbak; uit de ver-
pakking likte de glanzende tong van het harde stanni-
oolpapier. Bonte armbanden van gesmolten glas, een 
paar zware, gedreven zilveren ringen, waarvan de 
plompe vatting de dieprode druppels van heel grote 
koralen omsloot, en een ketting, samengesteld uit ko-
peren kogeltjes en paranoten, waren over elkaar ge-
schoven en leken weelderige, ruwe dromen die waren 
blijven liggen. Een bord van geglazuurd aardewerk, 
okergeel met donkergroene spiralen, stond midden op 
het tafeltje. Het lag vol paprika’s, die nog onrijp waren, 
roodachtig gespikkelde mirabellen die een grijsblauw 
waas vertoonden, en vroege zomerpeertjes, die punt-
mutsen van door elkaar gebuitelde dwergen leken en 
stelen hadden die dubbel zo lang waren als de bleek-
gele mutsen. Dwars over de kruk – een krachtige 
streep kalkwit geitenleer – lag een paar handschoenen, 
beneden op de grond stonden op hoge hakken de zil-
veren sandaaltjes en de jurk was over de stoel gegooid: 
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een vleugje Zuidzee – zwartblauw schuim met grote 
margrieten.  
 Dat alles voor een schuin atelierraam, onderverdeeld 
door in lood gevatte vierkanten van glas; één ruit was 
omhooggezet en het vierkant, gevuld door onwaar-
schijnlijk licht, spaarde in zijn opening een stuk van de 
ochtendhemel uit. 
 Dat vierkant als een stralend oog stond overanderd 
en onbeweeglijk in het diffuse, zachtgrijze licht van het 
kleermakersatelier. Het stond op die zonnige zondag 
bijna zonder wolken en zonder de stuiptrekking van 
voorbijschietende zwaluwen boven de lage kruk met 
zijn bric-à-brac. Een fles bordeaux moet nog genoemd 
worden, die leeggedronken op de grond lag en het op-
schrift Entre-Deux-Mers op de hemel richtte.  
 Verder was het atelier leeg, zo leeg en zo onopge-
merkt door mensen, dat de paspop het aandurfde om 
zich langzaam om haar as te draaien – langzaam en 
plechtig op het dunne, grappig gedraaide zuiltje als een 
koor uit de Oudheid. Ze draaide met de klok mee, on-
vermoeibaar en zonder ophouden van ’s morgens tot ’s 
avonds langs de kleine dingen die in haar blikveld wa-
ren gekomen, als de paspop een hoofd op haar schou-
ders had gehad: langs het schaaltje met de springende 
haas, het bleekblauwe doosje uit Valencia, het bord 
met de paprika’s, de mirabellen, de vroege zomerpeer-
tjes, de bonte armbanden en de ringen, die af en toe 
piepkleine vonkjes en boze bliksempjes afgaven, die uit 
het binnenste van de aarde teruggeslingerd leken. Pas 
heel laat, bij zonsondergang, kwam de piepende pas-
pop tot rust. Ze stond nu, vergeleken met de wereld 
om haar heen als tot de pool van het nadir. Het werd 
koel, het werd heel donker... De kleuren verdwenen en 
ook de vormen – en ten slotte werd het nacht.  
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Seizoensbegin 
 
De arbeiders kwamen met hun bord en een houten 
paal, waarop het vastgespijkerd moest worden, naar de 
ingang van het dorp, dat hoog in de bergen aan de laat-
ste bocht van de pas lag. Het was een warme dag in het 
late voorjaar en de sneeuwgrens was al opgeschoven 
tot de gletscherwanden. Overal lagen de weiden er 
weer prachtig bij; de chrysanten woekerden, de paar-
denbloemen bloeiden overdadig en staken hun hoofd 
uit boven de melkachtige stengels; trolbloemen, die in-
gevet leken met gele room, barstten van geluk en in 
stralende plasjes van gentianen met kleine bloempjes 
spiegelde zich een hemel van een onwaarschijnlijk 
blauw. Ook de huizen en pensions leken wel nieuw: 
hun kozijnen pasgeverfd, de schindeldaken goed her-
stelden de schaarhekken gecompleteerd. Nog heel 
even, dan kwamen de vreemdelingen, de zomergasten 
– de leraressen, de moedige Saksers, de kinderrijke ge-
zinnen, de alpinisten, maar vooral de autobezitters in 
hun grote wagens... Röhr en Mercedes, Fiat en Opel, 
blinkend van het chroom en het glas. Het geld zou rol-
len. Alles was erop voorbereid. Het ene bord na het 
andere, de haarspeldbocht bij het doodshoofd, kilome-
terborden en borden voor voetgangers: Twee minuten 
naar Café Alpenrose. Op de plek waar de mannen de paal 
in de grond wilden slaan, stond een houten kruis en 
boven het hoofd van Christus was ook een bord aan-
gebracht. Het opschrift was nog steeds hetzelfde als Pi-
latus had ontworpen: I.N.R.I. – de teleurstelling over 
het feit dat het eigenlijk had moeten luiden: hij beweert 
alleen maar dat hij die koning is, had in de loop der 
eeuwen aan hevigheid ingeboet. De twee mannen die 
de paal, het bord en de grote schop om het gat voor de 
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de paal te graven over hun schouder droegen, zetten 
alles beneden de kruising neer; de derde zette de ge-
reedschapskist, de hamer, nijptang en spijkers ernaast 
en spuwde eens lekker. Nu overlegden de drie mannen 
op welke plek het opschrift op het bord het beste te 
zien was; het moest een blikvanger zijn en niet te mis-
sen voor ieder die het dorp via de brede pas binnen-
kwam. Ze werden het erover eens dat het bord vlak 
voor de kruising moest komen, een beetje als een groet 
van het dorp aan iedere vreemdeling. Maar jammer ge-
noeg bleek dat de paal dan in het plaveisel van een 
tankstation moest staan – wat niet kon, omdat vooral 
de grotere auto’s dan niet goed konden keren. De man-
nen sleepten de paal dus nog een stuk verder naar de 
gemeentewei en wilden al aan het werk gaan, toen ze in 
de gaten kregen dat die plek al te ver verwijderd was 
van het bord met de naam van het dorp en de gemeen-
te waartoe het behoorde. Als het dorp dus plezier wilde 
hebben van dit bord en het opschrift, moest het bord 
weer dichterbij komen – liefst recht tegenover het 
kruis, zodat de auto’s en voetgangers ertussendoor 
moesten.  
 Dat voorstel van de man met de hamer en de spij-
kers vond bijval. De twee anderen tilden de paal op-
nieuw op hun schouders en sleepten hem voor het 
kruis. Nu moest het bord met het opschrift dus lood-
recht naar de kruising staan, maar de oeroude beuk, die 
hier nu net zijn takken met hun reusachtige spanwijdte 
naar beide kanten uitspreidde als een mantelmadonna, 
bleek het opschrift in de zomer te bedekken, terwijl 
haar schaduwspel de betekenis vervaagde en op zijn 
minst afzwakte.  
 Daardoor bleef alleen nog de andere kant over naast 
het kruis van de Heer, en omdat de eerste, die overging 
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in het plaveisel van het tankstation, in zekere zin de 
plaats van de gekruisigde moordenaar aan de linkerkant 
betekend had, viel de keus nu op de plaats aan de rech-
terkant en die was definitief. Twee mannen groeven 
het gat, de derde spijkerde met flinke slagen snel het 
bord aan de paal en daarna zetten ze de paal samen in 
het gat en sloegen het van alle kanten met grote stenen 
vast.  
 Hun werk bleef niet onopgemerkt. Schoolkinderen 
vochten erom de hamer en de spijkers aan te geven en 
passende stenen te zoeken; er bleven ook een paar 
vrouwen staan om het opschrift goed te bestuderen. 
Twee nonnen, die de vaas aan de voet van het kruis 
met nieuwe bloemen vulden, keken elkaar onzeker aan 
voor ze wegliepen. Bij de mannen die terugkwamen 
van het houthakken of van de akker, was het effect 
verschillend: sommigen moesten lachen en anderen 
schudden zonder iets te zeggen hun hoofd; de meeste 
mensen raakte het niet en ze lieten geen instemming of 
afkeuring blijken, en het kon hun niet schelen hoe het 
verder zou gaan. Alles bij elkaar konden de mannen te-
vreden zijn met het effect. De paal stond kaarsrecht, 
droeg het bord met het van verre zichtbare opschrift, 
de middagzon gleed als een vinger over de levensgrote 
letters en trok elke letter langzaam na als het vonnis op 
een bord...  
 Ook de stervende Christus, wiens bleke, bloedbe-
vlekte hoofd in de dood naar rechts gebogen was, leek 
zich met zijn laatste krachten in te spannen om het op-
schrift in zich op te nemen: je zag dat het ook hem 
aanging, terwijl hij tot nu toe door de mensen als een 
van de hunnen was beschouwd en ook geliefd was. 
Onverbiddelijk en langdurig als zijn lijden zou het nu 
voor lange tijd zwart op wit tegenover hem staan.  
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 Toen de mannen de plaats van de kruisiging verlie-
ten en hun gereedschap weer bij elkaar pakten, keken 
ze alledrie nog een keer voldaan op naar het bord met 
het opschrift. Het luidde: In dit kuuroord zijn joden onge-
wenst.  
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De familie op de berg en in het dal 
 
Geen idee of hij nog in leven is – mijn man en ik heb-
ben al lang niks meer van die tak van de familie ge-
hoord en ik ben toch al geen liefhebber van lange fami-
lieverhalen: die zijn meestal heel oninteressant. Maar 
het kan natuurlijk best zijn dat ze hem uiteindelijk toch 
nog in een gekkenhuis hebben moeten stoppen, neef 
Alban met zijn bewering dat hij, alleen hij schuldig was. 
We weten toch hoe hardnekkig zulke mensen aan hun 
ideeën vasthouden en met “zulke mensen” bedoel ik 
degenen die niet echt krankzinnig zijn, maar alleen be-
zeten van een gedachte die andere mensen niet willen 
inzien, omdat hun wereldbeeld dan verstoord wordt of 
uiteindelijk niet overeind blijft – dat weet je van jezelf 
wel. Meestal redden normale mensen zich door het 
idee-fixe van die mensen op één hoop te gooien met 
andere idee-fixen, bijvoorbeeld met iemands idee dat 
hij de keizer van China is of een groot uitvinder of de 
wederkomende Christus of een andere absurditeit. Dan 
is natuurlijk alles volkomen duidelijk, dan zeg je met 
het volste recht: krankzinnig! En je komt weer tot rust. 
Waarschijnlijk hebben zijn vrouw Mathilde, zijn 
schoondochter, zijn achterkleinzoon en de rest van de 
familie dat ook zo gedaan, want ze moesten immers 
verder met hun leven. Ze moesten leven voor hun 
mooie boerderij en de winkel, waar je zelfs in 1943 nog 
van alles kon kopen, maar vooral die arme Mathilde 
moest leven voor haar hoop om de oudste zoon nog 
ooit terug te zien – haar lieveling, die in Stalingrad ge-
bleven is, misschien is hij er nu weer.  
 Verder vind ik dat ze allemaal niet zo op Alban neer 
hoefden te kijken en denken dat ze slimmer waren dan 
hij. De hele familie, ik zeg het niet graag, was een beet-
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je de kluts kwijt. Slimme mensen, absoluut, maar alle-
maal een tikje overspannen. Heel muzikaal, een oom 
moest bijvoorbeeld elk jaar naar Bayreuth of naar Salz-
burg, een ander ging naar Amerika, en er zijn er toch al 
veel geëmigreerd, een zelfs naar Turkije.  
 Al die dingen, ik bedoel de toestand van die grote, 
vertakte familie, werd me pas duidelijk, toen ik in die 
verschrikkelijke zomer van de eerste grote aanvallen 
met de kinderen naar Hessen ging om de kleintjes te 
evacueren. Het was na de verwoesting van Hamburg 
en we verwachtten dat wij in Berlijn daarna aan de 
beurt waren. Je hoorde alleen nog maar over platgooien, 
net als Coventry en wegvagen – die uitdrukkingen deden 
me altijd denken aan de mooiste Duitse ballade, name-
lijk De kraanvogels van Ibycus van Schiller. Voel je mis-
schien al waarom? Kortom: ik ging naar Hessen, naar 
het stadje Amöneburg. “Stadje” heet het nog van vroe-
ger; tegenwoordig is het alleen nog maar een handvol 
onbetekenende, armoedige en verlaten huizen, een 
kantongerecht, een geestelijk gesticht en een burchtru-
ine – zo eenzaam en zo totaal verloren als alleen een 
stuk Middeleeuwen kan zijn dat hoog op een vulkani-
sche kegel midden in de vlakte ligt en zijn verval prijs-
geeft aan de vier winden die om de ringmuur waaien. 
Het mooiste zijn daar boven de wolken en de machtige 
oude notenbomen; het was toen een echt notenjaar, el-
ke boom hing zo barstensvol dat hij ondersteund 
moest worden. Dat weet ik nog goed, misschien omdat 
die ondersteunde bomen voor mijn gevoel ergens iets 
met mijn familieleden te maken hadden, waarvan er 
twee in een rolstoel gereden werden: ze hadden een 
ernstige ruggenmergkwaal, en het meisje dat ze afwis-
selend duwde, had zelf tbc. Tuberculose is daar boven 
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niet zeldzaam; mijn schoonvader, scheepsarts Meander, 
genas het pas op volle zee tussen Ceylon en Borneo.  
 Van hem, die moedige en verstandige man, die jam-
mer genoeg al lang dood is, bestaat er een kinderpor-
tret, en waarschijnlijk was die daguerreotypie onbewust 
de reden voor mijn besluit om eerst naar Amöneburg 
te gaan en niet, zoals mijn man me aangeraden had, 
naar de familie van Alban Klein, die de boerderij en de 
winkel in de buurt van Fulda hadden. Op die daguerre-
otypie zie je het kind tegen de knie van zijn moeder, 
een boerenvrouw in het zwart, leunen zoals de foto-
graaf het neergezet had: een geboren lord van top tot 
teen. Het bijzonderste zijn zijn ogen – scherpe, heel 
lichte en koele ogen met iets onverstoorbaars, een blik 
die toen al dwars door je heen ging en waaraan je niet 
ontsnappen kunt. Waarschijnlijk was ik zelf op zoek 
naar een antwoord – vraag en antwoord lagen eigenlijk 
dicht bij elkaar, alleen wisten we dat nog niet. Ik be-
zocht dus de plaats waar dokter Meander vandaan 
komt, het graf van zijn ouders en het huis van zijn ne-
ven en nichten – maar dat ik daar met de kinderen niet 
kon blijven, vermoedde ik al. Natuurlijk raadde de fa-
milie me aan om Alban en Mathilde Klein bij Fulda op 
te zoeken – die met de boerderij en de winkel – en als 
pastoor Karl Josef aan de andere kant van Fulda er niet 
geweest was, dan was ik zeker rechtstreeks naar Mathil-
de en Alban gegaan. Maar nu wou ik eerst nog kennis-
maken met die pastoor, de volle neef van dokter Mean-
der – waarschijnlijk in de overdreven hoop in de 
prachtige, oude pastorie, die vroeger een boerderij van 
een landgoed was, te kunnen onderduiken. Die roman-
tische droom ging trouwens al meteen in rook op, toen 
ik de huishoudster van de pastoor, een echte feeks, te-
gen het lijf liep – een van die onuitroeibare, vrome 
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soort waar nooit iets aan verandert. Toch was mijn be-
zoek niet vergeefs en de herfstdag bij mijn familielid 
Karl Josef, pastoor van Unterlüders, zal ik echt nooit 
vergeten, als een van die zeldzame dromen waarin je 
als een zaadwolk over bergen en dalen drijft. Je moet je 
voorstellen dat die plaats in tegenstelling tot Amöne-
burg bijna een kleine stad is: weids en ruim en om zo te 
zeggen gebouwd in de stijl van een vorstelijke residen-
tie, wat hij eigenlijk ook was – hij hoorde vroeger tot 
het bisdom Kurmainz, overal zie je het wiel in het wa-
pen en het wapen van de prins-bisschoppen.  
 Mijn familielid ontving me heel hartelijk en haalde 
een fles wijn uit de kelder, die we samen bij kaarslicht 
leegdronken, terwijl de viermotorige kisten van de 
Royal Air Force boven ons naar Fulda en Kassel en 
nog verder naar het oosten trokken. We hadden het 
over van alles en nog wat; de pastoor had vroeger veel 
van de wereld gezien en was met zijn neef, scheepsarts 
Meander, ook een paar keer naar Chicago gevaren. 
Toen hij terug was, werd hij wat ze een arbeidersziel-
zorger noemden; hij sloot zich aan bij de vakbonden 
en speelde een rol als christelijke arbeidersleider. Ter-
wijl hij zat te praten en te vertellen en me foto’s en 
oude ansichtkaarten liet zien, kon het natuurlijk niet 
uitblijven dat we het samen over schuld en hoop kre-
gen en over de toekomst, hoe die eruit zou zien; over 
de boete en over de berechting. De bijzonderheden 
van wat pastoor Karl Josef zei weet ik nu niet meer 
precies, maar terwijl we zaten te praten en de Nierstei-
ner in de fles slonk en de kaars opbrandde, viel me 
plotseling de gelijkenis op met de foto uit het stadje 
Amöneburg, de gelijkenis met zijn neef Meander, en ik 
zag heel duidelijk: dat was de blik van het jongetje op 
de oude daguerreotypie – die vurig blauwe, directe blik 



 20 

en die aristocratische houding van een geboren lord. 
Bliksemsnel schoot er over mijn hart als over het glas 
van een doffe spiegel, een dubbele vlam, die links en 
rechts van het oppervlak stond en hier en daarginds 
hetzelfde effect had, hetzelfde verduidelijkte...  
 ‘Zo was de ontwikkeling,’ zei de pastoor. ‘En zo zal 
het einde zijn. Wie wind zaait, zal storm oogsten –’ Hij 
voegde er nog een paar woorden aan toe, waarvan ik 
de betekenis niet meer begreep, doordat ik moe gewor-
den was.  
 Naderhand was het of de pastoor me “mijn doch-
ter” noemde, helemaal als in de biechtstoel, en dat hij 
ter afsluiting tegen me zei dat de laatste verklaring het 
beste gegeven kon worden door neef Alban. Op die 
manier heb ik het antwoord op mijn vraag dan ook ge-
vonden – maar nogmaals: dat vraag en antwoord zo 
dicht bij elkaar lagen had ik niet gedacht.  
 Ook hier was een notenboom en er waren wolken; 
we liepen op het gazon heen en weer, neef Alban en ik. 
De kinderen gooiden stenen naar de groene, leren ko-
gelvruchten; soms viel er een op de grond, daarna was 
er een heel lichte plof, zoals altijd wanneer iets bijna 
vanzelf en uit zichzelf gebeurt. Tussendoor liep zijn 
vrouw Mathilde heen en weer op het gazon om was op 
te hangen, en terwijl ze zich bukte en rekte en de was-
knijpers in haar schort bescheiden klapperden, vroeg 
de vrouw me van alles en Alban luisterde. Het was een 
zware, heel logge man met een bleek gezicht, een droge 
huid en fijne winkeliershanden.  
 ‘Wat een ongeluk!’ zei vrouw Mathilde.  
 ‘Ik ben schuldig,’ zei de man.  
 ‘De luchtoorlog wordt van dag tot dag erger.’  
 ‘Ik ben schuldig,’ zei de man.  
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 ‘Alles verloren,’ zei de vrouw. ‘Het landgoed, het 
bloed en de eer.’  
 ‘Ik ben schuldig,’ zei de man.  
 ‘Onze schoonzoon wordt nu ook vermist.’  
 ‘Ik ben schuldig,’ zei de man.  
 ‘Er zijn hier hele families zonder zoons en schoon-
zoons –’  
 ‘Ik ben schuldig,’ zei de man.  
 ‘Waarom ben jij schuldig?’ vroeg ik ten slotte. Hij 
gaf geen antwoord; Mathilde zuchtte en schudde haar 
hoofd. ‘Waarom denkt hij dan dat hij schuldig is?’ 
vroeg ik aan zijn vrouw.  
 ‘Omdat hij fout gestemd heeft,’ zei ze zacht. ‘Hij 
heeft vroeger een keer op de foute partij gestemd. In 
1932. Daar komt hij niet overheen.’  
 ‘Ach,’ zei ik bijna teleurgesteld, omdat er verder 
niets klopte van zijn bewering. ‘Dat hebben de meesten 
toch...’ En toen begon de sirene. Die ging door merg 
en been, moet ik zeggen, al wist ik eigenlijk wel dat hier 
niets kon gebeuren – hier op het platteland. De men-
sen bleven ook heel rustig buiten en de vrouw ging 
door met het ophangen van de was, en de kinderen be-
gonnen te wedden wanneer de vliegtuigen over zouden 
komen.  
 Ze kwamen dan ook heel gauw en trokken met ma-
jestueus gebrom in gesloten formaties hun vliegbeeld 
in de lucht; je zag de zilveren vleugels blikkeren en be-
wonderde ze zoals je vogels bewondert die naar het 
zuiden trekken. Zo onverstoorbaar trokken ze door de 
lucht, zo ver en zo verheven boven goed en kwaad, dat 
je bijna zou vergeten met welke lading ze vlogen. Maar 
plotseling, ik weet niet waarom, viel mijn blik op neef 
Alban, die een beetje terzijde stond. Hij had zijn armen 
wijd gespreid en stond met zijn hoofd in zijn nek – in 
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zichzelf gekeerd – ‘Hier, neem me mee en oordeel over 
me!’ leek die houding te zeggen. ‘Ik ben schuldig en 
niemand anders!’ Daarna boog hij zijn armen en sloeg 
met gebalde vuisten op zijn borst en roffelde heftig, 
om opnieuw zijn borst aan het oordeel bloot te stellen: 
‘Ik, ik alleen ben schuldig!’  
 Ten slotte nam de vrouw hem mee naar binnen en 
hij volgde haar als een kind. In de lucht was het stil, zo 
stil dat van verre de eerste inslagen te horen waren, het 
luchtafweergeschut en de ene bom na de andere, die 
hoog uit de hemel losgelaten werd. De inslagen, ver 
verwijderd van ons allemaal, klonken voor onze oren 
niet anders dan het ploffen van de noten, wanneer die 
op de grond in het vergelende gras vielen. Maar voor 
het oor van de gerechtigheid klonken ze wel heel luid.  
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Verplaatst 
 
De drie koffers kwamen bij elkaar bij de controle, en 
omdat ze geen bagage van passagiers waren, maar ge-
scheiden van hun eigenaars reisden – de een naar het 
Reuzengebergte, de tweede naar Opper-Silezië en de 
derde naar Reichenbach – bleven ze in de treinwagon 
nog langer bij elkaar en vonden het ten slotte nodig om 
zich aan elkaar voor te stellen. Natuurlijk niet meteen 
en eigenlijk alleen omdat één van hen het wilde: de 
sluitmand met de wasdoekbekleding, een vadertje met 
een degelijk uiterlijk, een beetje traag, echt van het plat-
teland, al kwam hij misschien uit de buurt van de Jan-
nowitzbrug – maar daar zijn er genoeg van zijn slag: de 
eerste generatie in de stad en een klein, braaf loodgie-
tersbedrijfje en een appartement in hetzelfde gebouw. 
Hij had ook meteen de bijnaam te pakken die de twee 
andere heren hem gaven; de een, die zich met een on-
schuldig gezicht een “vrolijke spring-in-‘t-veld” noem-
de, en de ander, een ontwikkelde en opvallend goed ge-
klede heer met een echte Goethe-kop: Goethe op de 
ruïnes van Rome door Heinrich Wilhelm Tischbein. Je 
weet wel wat ik bedoel. Dus echt een ontwikkelde, zeer 
ontwikkelde man. Nou, die twee gaven de sluitmand, 
zoals ik al zei, een bijnaam, verder niets ergs, en noem-
den hem de “Doodeerlijke Vent”, als ze het over hem 
hadden.  
 Spring-in-‘t-veld, Goethe-kop, Doodeerlijke Vent. 
Dat waren de namen van het kofferklaverblad, en ik 
denk dat je nu wel een beeld van de drie heren hebt. 
Denk overigens niet dat de Spring-in-‘t-veld en Goe-
the-kop beter bij elkaar pasten dan de Goethe-kop en 
de Doodeerlijke Vent. Zo wisten ze het alleen te zeg-
gen, ook als er niets te zeggen was, maar goeie hemel, 
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wat voor bijzonders moet je zeggen, wanneer je samen 
op reis bent? Of is het wel eens gebeurd dat iemand die 
je op reis leert kennen doet wat hij beloofd heeft? Zo-
iets houdt nooit stand, ook al beloof je nog zo plechtig 
om later een kaartje te sturen. Ik zeg: zelfs wanneer er 
tijdens de zomervakantie twee zandkastelen naast el-
kaar liggen, vraag je vier weken later al: heette hij nou 
eigenlijk Meier met ei of met ai? Hij heette helemaal 
geen Meier, maar dat doet er ook niet toe. Van belang 
was toch alleen de storm die kort voor het eind van de 
vakantie ons kasteel verwoestte – en zolang er strand is 
hebben ze op dit strand nog nooit zo’n kasteel gehad 
als dat van ons.  
 Maar ook niet zo’n storm.  
 De lezer vermoedt nu al dat deze reis geen zuiver 
plezierreisje was. De drie heren begonnen eraan na de 
grote luchtaanval, toen iedereen wel kon zien dat er 
uiteindelijk niets over zou blijven. Behalve natuurlijk 
wat je verplaatst had naar je koffer. (Heeft de lezer ei-
genlijk ook iets verplaatst? Cultuurgoederen? Zijn tafel-
zilver? Of alleen maar zijn beddenlaken? De slopen, de 
donzen dekbedden, een stel ondergoed?)  
 In de loop van de reis kwamen de koffers elkaar 
daarna steeds nader; ze kwamen dichter en hoger bij el-
kaar, want er werden steeds nieuwe kofferreizigers in 
de wagon gegooid. Ja, jammer genoeg werden de gas-
ten doodgewoon op elkaar geslingerd – de Goethe-
kop, dat voorname erfstuk, had al een diepe schram, 
die nooit meer goedgemaakt kon worden; dat voelde 
hij zelf ook. De Spring-in-‘t-veld, een vulkaanfiber kof-
fer, verdroeg een duw nog het beste en hij was toch al 
een gebruikelijk mengelmoesje: heel mooi, een beetje 
oppervlakkig, maar niet gevoelloos. Elke keer als hij 
een duw kreeg begon hij een populaire deun te neuriën. 
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Zijn lievelingsopera was Rigoletto en daaruit dan weer 
de aria La donna è mobile... Ja, God, hij zong het niet 
eens slecht. Voor de afwisseling zong hij heel graag iets 
uit de Capri-Fischer – ik geloof dat het alleen de passage 
Bella, bella, bella Marie! aan het slot was.  
 Die vulkaanfiber koffer was op reis voor een bruid, 
voor een jonge stenotypiste bij een bedrijf van de 
Wehrmacht. Haar hele uitzet zat erin: het schattige on-
dergoed, de witte jurk en de sluier van drieënhalve me-
ter lang – eigenlijk was dat natuurlijk onzin, want een 
kerkelijk huwelijk zou Siegi geweigerd hebben en een 
Germaanse bruiloft wilden de ouders van Erika niet. 
‘Eigenlijk,’ zei de Spring-in-‘t-veld tegen de Goethe-
kop, ‘hadden ze voor het geld dat die gril kostte voor 
Erika iets duurder ondergoed kunnen kopen, van pure 
zijde bijvoorbeeld en met de hand geborduurd, of na-
derhand een romantische reis met de stoomboot van 
Kraft durch Freude – deze keer misschien naar de Ba-
learen, want de eerste, toen Siegi en Erika elkaar leer-
den kennen, ging maar tot de Lorelei.’  
 O ja? Maar de Lorelei is toch zeker ook mooi, beste 
man, zei de sluitmand vriendelijk. En de burcht Stol-
zenfels aan de Rijn? Aandenkens zijn er overal –  
 Waarop de Spring-in-‘t-veld weer zei: dat was juist 
waarom Erika wilde trouwen. De jongen was nu al een 
jaar, een prachtige, stevige jongen, nee echt, een lief 
kind. De oude generatie natuurlijk... Hij keek de sluit-
mand uitdagend aan, maar noch de Doodeerlijke Vent, 
noch de Goethe-kop zei iets; de sluitmand, omdat hij 
ertegen was en de Goethe-kop, omdat het onderwerp 
hem niet lag, al zei hij terloops dat hij echt geen voor-
oordelen had. Hij reisde in opdracht van een heer van 
het ministerie van Cultuur en moest diens verzameling 
tekeningen, autogrammen, kleine olieverfschilderijen 
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en delen van partituurhandschriften naar de opslag-
plaats in Reichenbach brengen. In de Goethe-kop zat 
zo’n beetje de hele Duitse cultuur; natuurlijk rekende 
hij Noord-Frankrijk, Holland en België mee – wat we 
hebben, staan we niet meer af en we nemen er nog wat 
bij.  
 Van de sluitmand kon je daarentegen alleen maar 
zeggen dat er niets bijzonders in zat. (Het oudere echt-
paar dat hem gepakt had en aan de stang die door het 
hengsel liep met voldoening een groot hangslot had ge-
hangen, vond dat overigens niet.) Of waren twaalf paar 
wollen kousen, lakens van zwaar, met de hand gespon-
nen linnen door de moeder van mevrouw Kabuschke 
en twee met echte kant gegarneerde sierkussens soms 
helemaal niks bijzonders? En dan de twee eenvoudige 
hemden en de hoofdkussentjes voor in de doodskist?  
 De Goethe-kop werd opengebroken, toen de laatste 
Duitsers met pak en zak uit de Sudentengouw vlucht-
ten. Een luchtmijn scheurde hem uit elkaar; die had na-
tuurlijk niet alleen hem en ook niet alleen de wagon, 
maar zoals gebruikelijk de wapenfabrieken en met de 
fabrieken de oorlogsproductie willen treffen. Maar als 
de productie bij het spoor ligt en de rails zo verdomd 
dicht bij de cultuurgoederen liggen, kan zoiets wel eens 
gebeuren. De partituren vlogen eruit, de vioolsleutels 
en de noten, de autogrammen, een brief van Van Gogh 
aan zijn broer Theo en een van Feuerbach. Ook een 
fragment van een tuinfeest uit de Franse rococo was 
erbij en een macabere familie-idylle van de grote schil-
der Goya – de vroegere eigenaar beweerde dat de kerel 
links in de hoek met zijn beulsgezicht een voorvader 
moest zijn van de kleine beul in concentratiekamp Mit-
telbau-Dora.  
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 De Spring-in-‘t-veld werd leeggeplunderd. Twee 
kampbewaaksters trokken haastig de witte jurk uit el-
kaars handen en scheurden hem daarbij doormidden. 
Over de bruid voor wie de jurk bestemd was, werd la-
ter in de Amerikaanse sector een roerende song gezon-
gen; die ging geloof ik zo:  
 

De sluier ging naar een cabaret  
Daar bleef niet veel van heel,  
Aan gonorroe stierf de bruid in bed  
Of ze rookte gewoon te veel.  
Haar kind, verplaatst naar de Warthegau,  
Woont nu achter de Don,  
Maar een goede Russische vrouw  
Verzorgt het als haar zoon.  

 
De sluitmand had alles nog het beste doorstaan, al had 
het echtpaar waarvan hij was de inhoud nu niet meer 
nodig, want het belandde kort na de belegering van de 
rijkshoofdstad zonder kist onder de grond, zonder kus-
sentjes en doodshemden. Je herinnert je misschien de 
foto uit een geïllustreerd tijdschrift, waarop een jonge 
man het stoffelijk overschot van een gestorvene in een 
kartonnen doos doet – dat kun je beter niet zien. Dat 
echtpaar werd dus bij een kruispunt begraven en pas 
later verplaatst. Of dat echtpaar de eigenaar was van de 
sluitmand, die met het wasdoek, weten we pas zeker bij 
de opstanding van de doden.  
 Maar hijzelf, de Doodeerlijke Vent, stond onaange-
roerd in de kelder van het huis van de broer van de 
loodgieter, pastoor Kabuschke in Opper-Silezië. Toen 
duidelijk werd dat de sluitmand niet naar die meneer 
Kabuschke kon komen en Kabuschke ook niet naar 
zijn sluitmand met het hangslot, gaf pastoor Kabusch-
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ke de koster opdracht om de koffer open te maken. De 
koster, zelf een doodeerlijke vent, maakte dus de koffer 
open en haalde er de kousen, de lakens en de doods-
hemden uit. In een bijzonder dik paar kousen was een 
zilveren sterfkruis gewikkeld – het lichaam daarop (van 
ebbenhout) was zwart als de heilige Moeder Gods in 
het bedevaartsoord Częstochowa. Dat zilveren kruis 
met de zwarte Christus draaide de koster heel lang en 
uitvoerig heen en weer. Toen hij het eindelijk plichtma-
tig aan pastoor Kabuschke gegeven had en ook de la-
kens, de doodshemden en de goede wollen kousen er-
naast gelegd had, liep de koster weg, ergens heel opge-
lucht en blij dat hij nog leefde. Op de maat van zijn 
passen zwaaiden zijn handen onbewust mee – open, 
onbelast en zonder andermans eigendom...  
 Omnia mea mecum porto.  
 
 
 
  



 29 

Ondergedoken 
 
‘Ik was tenslotte ook maar een mens,’ herhaalde tel-
kens weer de forse vrouw die in het cafeetje aan het 
station van de kleine buitenwijk zat met haar vriendin, 
en ze schoof bij haar het wortelloof over de pruimen, 
opdat niet iedereen meteen zou zien dat ze voor elas-
tiek of breiwol iets uit haar tuin had gehaald, en voor 
de man ging dat er later af. Ik spitste natuurlijk meteen 
mijn oren, want al zat ik hier eigenlijk alleen maar om 
de “aardappelexpres”, zoals de mensen de grote ham-
stertrein noemen die hier rond deze tijd door het sta-
tion reed, voorbij te horen klikklakken – hij was name-
lijk zo afgeladen dat een man die moe van zijn werk 
kwam zich er niet meer in kon wringen – dus al zat ik 
hier eigenlijk alleen maar een beetje te suffen, ik voelde 
toch: daar kwam een verhaal dat ik beslist moest horen, 
en dat soort verhalen: niks bijzonders en hoe stommer, 
hoe mooier, hoor ik ontzettend graag – je voelt je dan 
niet zo alleen.  
 ‘Maar het ergste was de papegaai,’ zei de forse 
vrouw. ‘Niet de groene Lora die we nu hebben, maar 
die vervelende Jacob, die meteen alles na kon bauwen. 
“Of ik draai dat beest de nek om, of ik gooi Elsie er-
uit,” zei mijn man, en hij had gelijk – er was geen an-
dere keus.’  
 ‘Hoelang,’ vroeg haar vriendin (die met het net vol 
worteltjes), ‘zat ze eigenlijk bij jullie ondergedoken? Ik 
dacht toen: jullie wisselen elkaar af – nu eens deze ken-
nis en dan weer die, maar eigenlijk niemand langer dan 
hooguit één nacht.’  
 ‘Nou ja. Maar hoe gaan die dingen, als je met ver-
schillende mensen tegelijk iets afgesproken hebt: daar-
na is de eerste toch de domme waar het aan blijft han-
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gen, en de anderen haken af, als ze merken dat het niet 
zo simpel is.’  
 ‘De domme?’ vroeg haar vriendin twijfelend en ze 
leunde op haar elleboog. ‘Dat kun je nu toch niet meer 
zeggen, Frieda, terwijl je toen door die Elsie bijna in de 
nor gekomen bent? Tenslotte moet je nu bedenken dat 
je man net een kersvers lid van de partij was en een ho-
ge baan bij de post had. Wat dacht je, wij bewonderden 
je allemaal in stilte, dat jij Elsie verstopt had, daar was 
toch moed voor nodig!’  
 ‘Moed? Nou, ik weet het niet. Wat moest ik doen, 
toen ze plotseling bij mij voor de deur stond met haar 
handtas voor haar jodenster? Het sneeuwde en regende 
door elkaar, ze was doornat en ook nog zonder hoed; 
zoals ze erbij stond, moest ze weggerend zijn. ‘Frieda,’ 
zei ze, ‘laat me binnen – voor één nacht maar. Morgen-
ochtend, ik zweer het, ga ik echt weer weg.’ Ze was zo 
opgewonden, lieve hemel, en van ver hoorde ik mijn 
man al met zijn houten been de straat in tikken – ‘voor 
één nacht dan,’ zei ik heel werktuiglijk, ‘en omdat we al 
samen op school hebben gezeten.’ Natuurlijk wist ik 
best dat ze niet weg zou gaan; mijn Karl, die goeierd, 
zei het diezelfde avond al, toen hij mijn korset los-
maakte en daarbij van de zenuwen de laatste balein 
brak; knak zei het en hij zei: ‘Die gaat niet meer weg.’  
 Beide vrouwen pakten als bij afspraak hun glas bier, 
bliezen het schuim eraf en namen een slok; daarna in 
één teug het halve glas leeg, en ik moet zeggen: ze kon-
den er wat van.  
 ‘Het was toch nog heel gevaarlijk in jullie wijk, waar 
veel gekletst wordt en waar iedereen elkaar kent,’ zei de 
vriendin met de worteltjes. ‘En daarbij nog die pape-
gaai.’  
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 ‘Nee hoor. Op zichzelf was dat helemaal niet ge-
vaarlijk. Als iemand maar eenmaal in het tuinhuisje zat, 
kwam niemand op het idee dat zich daar iemand 
schuilhield die er niet thuishoorde. Wie bij ons op be-
zoek kwam, kwam niet verder dan de keuken en hoog-
uit in de kamer erachter; de rest was er pas bijgebouwd 
– de veranda, de bijkeuken, de eerste verdieping met de 
twee kamers onder het schuine dak, alles schemerig en 
kruip-door-sluip-door, overal stootte je ergens tegen-
aan: tegen de lijnen met de uien bijvoorbeeld die daar 
te drogen hingen en tegen de waslijn. Ook met eten 
was het niet erg, ik had genoeg ingemaakte dingen, de 
tuin leverde zoveel op. Alleen de papegaai: “Elsie” en 
nog eens “Elsie” – dat ging de hele dag maar door. Als 
er gebeld werd, gooide ik een tafellaken over die stom-
me vogel en dan was hij meteen stil. Mijn man, dat 
hoef ik niet te zeggen, is echt een goeierd. Maar uitein-
delijk werd hij er toch helemaal gek van, als de pape-
gaai de hele tijd “Elsie” zei; die leerde gewoon in een 
handomdraai wat hij ergens opgevangen had. Elsie, dat 
moet ik wel zeggen, deed echt alle moeite om het ons 
naar de zin te maken – ze schilde aardappels, deed de 
afwas en ging niet naar de deur. Maar één keer, ik was 
diep in gedachten en had het licht al aangedaan, voor 
het luik dicht was, moet de vrouw van het blokhoofd, 
dat beest, haar van buitenaf gezien hebben. “Ach,” zei 
ik helemaal beduusd van schrik, toen ze vroeg of ik be-
zoek in mijn woonkeuken had, “dat zal mijn nicht uit 
Potsdam wel geweest zijn.” “O ja? Maar die is dan erg 
veranderd,” zegt ze en kijkt me doordringend aan. “Ja, 
veel mensen veranderen in deze moeilijke tijden, me-
vrouw Geheinke,” zeg ik weer. “En bij nacht zijn alle 
katjes grauw.”’  
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 ‘Vanaf dat moment had ik geen rust meer; die leek 
wel weggeblazen. Telkens keek ik naar Elsie, en hoe 
meer ik naar Elsie keek, hoe joodser ik haar vond. Ei-
genlijk was dat natuurlijk onzin, want Elsie was slank 
en tenger, met donkerblond haar, een kaarsrechte neus, 
alleen van voren een beetje dik. En toch, ik kan er niks 
aan doen – het leek of de duvel ermee speelde. Zij 
merkte dat ook. Ze merkte alles en ze vroeg: “Zie ik er 
eigenlijk zo uit?” “Hoe bedoel je?” vroeg ik als een kind 
dat betrapt is op een leugen. “Je weet wel – mijn neus 
bijvoorbeeld.” “Neuh. Je neus niet.” “En mijn haar?” 
“Dat ook niet. Zo glad als het is.” “Ja, maar het lokje 
achter mijn oor,” zegt Elsie en ze kijkt me wanhopig 
aan, wanhopig en boos en waanzinnig tegelijk – ik ge-
loof dat ze toen een mes in haar hand had, ze had zich-
zelf en mij neer kunnen steken, zo verschrikkelijk rabi-
aat was ze. Ten slotte, dat gevoel had ik steeds meer, 
had ik niet alleen een onderzeeboot, maar ook een 
waanzinnige in huis, die zichzelf de hele tijd bekeek. 
Toen ik haar eindelijk de spiegel afpakte, veranderde 
haar manier van lopen en daarna haar manier van pra-
ten – ze lispelde, fluisterde en werd zo onhandig als ik 
nog nooit iemand gezien heb: geen glas was veilig in 
haar handen, elk kopje liep over bij het inschenken, het 
tafelkleed was waar zij zat overdekt met vlekken. Ik 
wou van haar af, maar in die toestand kon ik haar aan 
niemand kwijt – aan Hilde niet en aan Trude niet en 
aan Erika al helemaal niet, die zei dat ze ook zonder jo-
denster en Sara in het persoonsbewijs iedereen ook in 
het donker tot en met zijn overgrootmoeder kon taxe-
ren. “Ja?” vroeg Elsie. “Helemaal zonder ster? Ik durf 
te wedden dat ze denken dat jij ook zo iemand bent, als 
je met een ster over straat gaat – zo dik en zwart als je 
bent.” Vanaf die dag haatten we elkaar. We haatten el-
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kaar, als we elkaar achter het fornuis per ongeluk aan-
stootten, en we haatten elkaar, als we op hetzelfde mo-
ment naar de lepel in de soeppan grepen. Zelfs de pa-
pegaai merkte hoe we elkaar haatten en hij had er ple-
zier in om aan Elsies vinger te knabbelen, wanneer ze 
hem voederde. Ten slotte werd het zelfs mijn man, die 
goeierd, te veel en hij zei dat ze nu het huis uit moest – 
dat was dezelfde dag dat de Gestapo waarschijnlijk iets 
gemerkt had. Er werd gebeld, er stond een beambte 
voor de deur en die vroeg of hier een jodin ondergedo-
ken zat die Goldmann heette. Op dat moment stapte 
ze naar voren en zei ijskoud: ja, ze was door de tuin en 
de achterdeur naar binnen geglipt, omdat ze dacht dat 
het huis leegstond. Ze namen haar toen natuurlijk met-
een mee, en ik werd ook een paar keer verhoord, zon-
der dat er iets uitkwam, want Elsie hield haar mond. 
Maar het gekste was toch het verhaal met de papegaai, 
moet ik je wel vertellen.’  
 ‘Hoezo met de papegaai?’ vroeg de vriendin niet-be-
grijpend.  
 ‘Nou, met de papegaai, zeg ik. Voor Elsie zich aan-
gaf, had ze nog gauw het tafellaken over hem heen ge-
gooid, dat hij niet kon praten. Want had hij “Elsie” ge-
roepen, nou, weet je – dan waren we allemaal verloren.’  
 ‘Had je daar zelf aan gedacht?’ vroeg haar vriendin 
gespannen.  
 ‘Ik? Ik ben tenslotte ook maar een mens en dacht 
maar aan één ding: hoe kom ik hier heelhuids af? Maar 
Elsie – dat was niet meer de Elsie die ik verstopt had 
en gehaat en het liefste weggejaagd. Dat was een aarts-
engel uit de Bijbel en als ze gezegd had: “Die is het, die 
dikke, zwarte daar!” – Goeie God, dan was ik meege-
gaan!’  
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 Nou, zeg nou zelf, zo’n bewering kan zelfs voor een 
argeloze toehoorder uiteindelijk te ver gaan. ‘En Jacob? 
vraag ik, drink mijn glas bier leeg en doe mijn rugzak 
om. ‘Leeft hij nog, dat rotbeest?’  
 ‘Nee,’ zei de dikke vrouw totaal verbluft en ze grijpt 
opnieuw naar de worteltjes om de pruimen rondom 
met het wortelloof te bedekken. ‘Een Rus heeft zijn 
keel doorgesneden als bij een kip, toen hij Jacob wilde 
voederen en die op zijn rottige manier op zijn vinger 
knabbelde.’  
 ‘Dat is kwalijk, beste mevrouw,’ zei ik. ‘Waar vind je 
nu nog iemand die uw man voor de denazificatierecht-
bank...’ (eigenlijk wilde ik zeggen “ontlast”, maar ver-
domme, ik zei net als altijd:) “ontluist”?’  
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Lydia 
 
Nu weet ik waarom er in de keuken van mijn beste vriendin 
Roberta tegen het eind van de oorlog steeds meer vreemde mensen 
waren, die kast van een keuken met zijn rare, vijfhoekige vorm 
helemaal achterin het huis, waar een huisvrouw zich een ongeluk 
kon rennen – maar toen vond ik dat verhaal en het komen en 
gaan van alle huurders alleen maar onaangenaam.  
 ‘Weet je nog van die schol?’ vroeg ik kortgeleden. 
Ze zei: ‘Neuh.’  
 ‘Maar je weet toch wel: die grote schol, die maar net 
in de pan paste?’  
 Maar zij beweerde keer op keer dat ze het niet meer 
wist. Ik weet het wel, omdat het de laatste vis was die 
ik voor het einde kreeg; ik had zelfs mijn eigen pan van 
huis meegenomen en het vet om de schol in te bakken. 
Er was al een paar dagen geen gas meer. We kookten 
op bakstenen, lieve hemel; niet lang daarna renden we 
al gebukt boven de pannen van de tuin terug in huis, 
terwijl de granaten boven ons begonnen te ontploffen; 
het zag er gevaarlijker uit dan het in werkelijkheid 
was...  
 Maar hier in de keuken stond nog een fornuis: een 
groot, echt, met messing afgezet kolenfornuis; niet dat 
koken op een open vlam, waar alle pannen zo zwart 
van werden, om over het bakken maar te zwijgen – de 
schol zou zeker in een mum van tijd verkoold geweest 
zijn en had het vet opgezogen... En het was toch het 
laatste visrantsoen dat we gekregen hadden. Ik stond 
achter de braadpan en achter me stonden de andere 
vrouwen allemaal met hun eigen pan te wachten tot ze 
aan de beurt waren, en de kinderen van de vrouwen, 
die met de kinderen van mijn vriendin Roberta wilden 
spelen, hingen aan hun rokken. Het was wat je noemt 
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een wigwam; omdat het zo benauwd was, moesten we 
de deur naar de dienstbodentrap openzetten – natuur-
lijk stroomden er nu steeds meer mensen over de ach-
tertrap naar ons toe en probeerden door de keuken de 
praktijkruimte in te sluipen, maar dat is geloof ik niet 
één keer gelukt: niet Roberta’s man, maar de praktijkas-
sistent was een soort cerberus. Zelfs de soldaat met 
zijn arm in de mitella kwam niet verder dan de door-
gang naar de tussenkamer; hij was trouwens ladderzat 
en liep dus overal tegenop; hij struikelde over Rober-
ta’s jongen en gooide de box om.  
 ‘Ja,’ zei Roberta, ‘die kerel herinner ik me nog. Met 
hem erbij waren we met zijn achttienen, Contra niet 
meegerekend.’  
 Contra was een gescheiden vrouw, die we zo noem-
den, omdat ze anders dan wij allemaal “tegen” was; ze 
rende telkens weer uit onze keuken naar haar huis om 
naar de Engelse zender te luisteren, en dan kwam ze 
weer naar boven. Omlaag en omhoog als een kwikko-
lom; wij waren er al aan gewend. Die Contra kwam bij 
de beschieting dan ook als eerste om het leven, omdat 
ze altijd weg moest rennen – zij was dus de negentien-
de geweest, als we haar meegeteld hadden. Alleen de-
den we dat niet.  
 ‘Als je je de soldaat herinnert,’ zei ik tegen Roberta, 
‘moet je je ook de schol herinneren.’  
 ‘Neuh, de schol niet.’  
 ‘Ook niet dat Contra zo woedend werd, omdat hij 
de hele tijd vertelde over een wapen dat ons uiteinde-
lijk nog zou redden?’  
 ‘Jawel. Maar dat verhaal vertelde hij niet aan Contra. 
Dat was het gekke. Hij vertelde het aan Lydia, zonder 
te weten dat Lydia uit Oekraïne kwam, en hij wilde met 
zijn verhaal furore bij haar maken.’  
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 Lydia! Nauwelijks was die naam gevallen, of ik wist 
opeens weer wat de mensen van alle verdiepingen in 
Roberta’s keuken hoopten te vinden, zonder dat ze dat 
in de gaten hadden. Nu is ze allang weer in Marioepol, 
de knappe Lydia, de ijverige Lydia met de hoge, glim-
mende jukbeenderen en de geduldige schoot, waar de 
kleine Thomas, Roberta’s zoontje, zo van hield, en de 
sterke, onvermoeibare handen, die wanneer ik keek ei-
genlijk altijd aardappels en appels schilden...  
 ‘Lydia dus,’ zei ik.  
 ‘Ja, natuurlijk. Maar hoe meer de dronkelap op-
schepte, hoe minder ze hem aankeek. Nou, uiteindelijk 
ging hij helemaal door het lint, hij wilde per se indruk 
maken, maar Lydia keek niet eens op van het aardap-
pelmesje.’  
 ‘Jawel,’ zei ik opeens. ‘Nou weet ik het ook weer. Ze 
keek net op, toen de zender van de luchtafweer begon 
– dat was precies de seconde dat ik met mijn vleesvork 
de schol omkeerde en dat de helft naast de pan viel. 
Even later was er alarm.’  
 Verder zei ik niets tegen Roberta; dat had ook geen 
zin. Ze werd niet graag aan Lydia herinnerd – niet om-
dat ze haar slecht behandeld had. Integendeel. Ze 
houdt nog steeds van haar en is kwaad dat ze wegge-
gaan is... Zo kwaad als ze elke keer werd, wanneer Ly-
dia probeerde te ontsnappen of van heimwee de hele 
nacht lag te brullen. De laatste keer was ze ervandoor 
gegaan, toen wij dachten dat de Russen Berlijn al in ja-
nuari zouden veroveren; de keuken stond toen vol 
theeaftreksel, want we dachten – we dachten allemaal 
hetzelfde – dat ze er over drie dagen zouden zijn. Toen 
was Lydia er dus opnieuw vandoor gegaan, maar alleen 
om buiten in Friedrichshagen haar oor op de grond te 
leggen. Daarna kwam ze weer terug. Roberta vroeg na-
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tuurlijk wat ze gehoord had; het geluk spatte van Ly-
dia’s gezicht.  
 “Ik kan het niet goed zeggen, Mammi (zo noemde 
ze mijn vriendin.) Maar ik voel het. De aarde heeft ge-
telegrafeerd.” Je kunt wel lachen om die technische uit-
drukking, maar Lydia, die in Marioepol student natuur-
kunde was geweest en nu hierheen was gesleept om 
aardappels te schillen, haalde haar vergelijkingen altijd 
uit die wereld. Daarna ging ze weer heel rustig in de 
keuken zitten werken – ze schilde namelijk niet graag 
staand – en hoe meer de zaak op zijn eind liep, hoe 
meer mensen er bij elkaar kwamen in die grote, open 
keuken, waar Lydia het middelpunt was. Ze zei geen 
woord, ze schilde de appels en de aardappels zo dun, 
dat het wel vloeipapier leek wat van het mes af kwam. 
Alleen wanneer de zender van de luchtafweer synco-
peerde, keek ze op en haar gezicht verhelderde als een 
zonsopgang; waarschijnlijk had dan niet alleen de aar-
de, maar ook de lucht en het water en haar eigen hart 
iets getelegrafeerd wat alleen voor haar bestemd was – 
zo leek het tenminste.  
 Nu is de knappe Lydia vast allang weer thuis in Ma-
rioepol. Op station Charlottenburg zag ik haar kortge-
leden met veel andere meisjes; de wagons waren ver-
sierd met vlaggetjes en groene guirlandes. De meisjes 
zongen. O, wat zongen ze! Als je je ogen dichtdeed, 
leek het zingen wel een grote storm die over de vlakte 
kwam – over velden met mais en graan en rogge, waar-
door de tractoren rolden. “Lydia!” riep ik. “Lydia, het 
beste! het ga je goed, Lydia!” En ik zwaaide met mijn 
zakdoek, tot de trein in de verte verdwenen was, maar 
nog iets langer dan ik de laatste wagon met mijn ogen 
kon volgen, hoorde ik het zingen...  
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De eerstecommuniedag 
 
Het begon ermee dat het kind voor de voordeur nog een keer te-
rug moest om haar warmere jas te halen; de hemel was grijs, er 
zat sneeuw in de lucht, maar de wolken hingen heel hoog en de 
wind die intussen kwam opzetten zou ze misschien snel uiteen-
drijven.  
 ‘Trek het je niet aan,’ zei haar moeder, toen ze de 
oude, afgedragen jas met het versleten konijnenbont 
van de haak pakte. ‘Communicantjes hebben altijd 
slecht weer op hun dag. Dat was bij mij precies zo, 
toen ik nog net zo klein was als jij.’ Ze zuchtte even en 
dacht: helemaal niets was zo. Het weer natuurlijk. Maar 
verder – Het kind leek niet te luisteren; haar moeder 
zei snel en opmonterend: ‘Gelukkig heb ik je het 
Schotse jurkje met de lange mouwen gegeven; het witte 
kun je dan vanmiddag bij de koffie aan.’  
 ‘Ja – als we de taart eten,’ zei het kind. ‘Mijn taart.’  
 ‘Zorg dat je aan alles denkt,’ waarschuwde haar 
moeder nog een keer. ‘Je weet toch –’  
 ‘Ik weet het: aan mijn ouders,’ herhaalde het kind 
gehoorzaam. ‘Aan oom Erich in Canada en mijn dode 
oma; dat pappa niet meer naar de Volkssturm hoeft, en 
dat de Russen hier straks zijn –’  
 ‘In godsnaam, ben je nou helemaal gek?’ riep haar 
moeder geërgerd. Ze nam het kind bij de hand en ging 
ermee naar buiten. ‘Hoe kom je daarbij? Als iemand je 
gehoord heeft,’ zei ze heel verward. Maar eigenlijk was 
ze niet boos. Angela voelde dat heel goed aan en zei 
met een ondeugend lachje: ‘Ik denk het toch alleen 
maar. Ik zeg het alleen in mijn hart, als ik de Heiland 
ontvangen heb...’ Die zin kwam er heel nuchter en kin-
derlijk uit aan de gevoelsgrens van haar zeven magere 
meisjesjaren en overschreed die grens met geen woord.  
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 ‘Vergeet niet meteen na de communie je handen 
voor je gezicht te houden,’ begon haar moeder op-
nieuw. ‘Wij moesten veel meer onthouden dan jij, wij 
oefenden dagenlang hoe we heen en terug moesten lo-
pen, met en zonder kaarsen, linksom en rechtsom, en 
wie niet oplette, stuurde de rij in de war en stoorde de 
plechtigheid.’  
 ‘En kreeg geen taart?’ vroeg het kind gespannen.  
 ‘Jawel,’ zei haar moeder een beetje geprikkeld. ‘Maar 
wij dachten op die dag echt aan andere dingen dan aan 
taart.’  
 ‘Hadden jullie ook een roostertaart?’  
 ‘Angela,’ zei haar moeder geërgerd, ‘houd nou even 
je mond.’  
 ‘Goed. Ik zal aan alles denken en ik houd ook mijn 
handen voor mijn gezicht, als ik weer op mijn plaats 
zit,’ zei de kleine ernstig. Zit mijn kransje recht?’  
 Natuurlijk vergat ze later toch haar handen voor 
haar gezicht te houden. Ze was te gelukkig – een hart 
vol geluk en een mond vol zoetheid. De zuivere, 
zachte smaak van de hostie, die als een magnoliablad 
op haar rose tong kwam te liggen... Het gevoel van de 
betekenis van het moment en een plotseling ontwaakt 
bewustzijn dat ze groter was... liet het kind alle andere 
dingen vergeten... Daar kwam bij dat de zon nu echt 
doorbrak en de fonkelende gouden vloer van de apsis 
met de grote, gevleugelde duif liet beven en plotseling 
opvlammen. Bij de communiebank was het een komen 
en gaan van oudere mannen en vrouwen, schoolkin-
deren en soldaten – hoewel het een gewone werkdag 
was met een stille mis, kwamen de mensen in steeds 
groteren getale naar voren en vluchtten uit de nabijheid 
van de dood in de bescherming van het levende.  
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 Ze hadden Angela aangestaard en daarna vol begrip 
naar haar kransje gekeken en naar de versierde kaars 
die in de houder voor haar plaats stond: ‘Zie je,’ fluis-
terde een vrouw, die zich boog naar de sergeant-ma-
joor die met een starre uitdrukking op zijn gezicht 
naast haar knielde, ‘dat is een van de kinderen die nog 
gauw communie doet, voor we allemaal verloren zijn.’ 
De man haalde onwillig zijn schouders op en wilde er 
niets van horen; de vrouw dacht koppig: niet dan? Wie 
weet of wij allemaal de volgende dag of de nacht nog 
meemaken!  
 Na de mis was het kind het liefste weer naar huis ge-
gaan, maar toen kwam de oude pastoor haar nog felici-
teren. ‘Blijf maar altijd zo braaf als vandaag,’ zei hij va-
derlijk. ‘En wees vandaag zo blij als je maar kunt.’ An-
gela lachte heel plotseling, hoewel ze nog in de kerk 
waren; de pastoor bukte diep en vroeg geheimzinnig: 
‘Heeft je moeder ook een taart gebakken?’  
 ‘Een roostertaart,’ zei het kind en ze bloosde van ge-
luk.  
 De roostertaart werd pas later aangesneden, toen ’s 
middags de weinige gasten kwamen; het eerste stuk 
was voor Angela, daarna kreeg tante Renate, die de 
hele tijd moest huilen, een stuk, en ten slotte nam haar 
moeder wat.  
 ‘Ben je blij?’ hoorde het kind telkens weer, maar om-
dat de volwassenen erbij zuchtten, al vertrokken ze 
hun mond tot een glimlach, dacht de kleine dat het 
misschien niet goed was om blij te zijn, of je kon het 
maar beter niet laten merken, en ze gaf geen antwoord 
meer.  
 ‘Hoor je me niet, Angela? Of je blij bent!’  
 ‘Jawel.’  
 ‘Heel blij?’  
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 ‘Ja hoor.’  
 ‘En waarmee het meeste?’  
 ‘Met – alles,’ zei ze diplomatiek en voegde er dan 
aan toe, beseffend dat ze beleefd moest zijn: ‘Dat er 
vandaag geen luchtalarm is.’  
 ‘Ze heeft gelijk. Vandaag is er inderdaad nog geen 
alarm geweest. Heb je daarom gebeden?’  
 ‘Nee.’  
 ‘Dan kan het dus nog komen.’  
 ‘Nee.’  
 ‘Natuurlijk kan dat.’  
 ‘Het komt niet.’  
 ‘En als het toch komt?’ 
 ‘Dan is het niet erg. Dan beschermt Onze-Lieve-
Heer ons.’  
 ‘Eet nou,’ zei haar moeder zenuwachtig. ‘Of smaakt 
de taart je niet? Ik heb hem namelijk met levertraan ge-
bakken,’ legde ze verlegen uit. ‘Maar je proeft het nau-
welijks.’  
 Meteen waren de volwassenen weer helemaal onder 
elkaar, het kind pakte haar bordje, bracht het zorgvul-
dig naar het rooktafeltje en schoof een krukje aan.  
 ‘Met levertraan? Nee, waarachtig –’  
 (Maar er komt geen alarm. Tenminste niet voor de 
taart op is, dacht het kind. Nu stak ze voorzichtig een 
vinger uit, doopte hem in de garnering van rode ker-
senjam en likte de punt af.)  
 ‘Je moet de levertraan alleen laten uitgloeien –’  
 (Nee. Ze merkten het echt niet.)  
 ‘Wil je nog een stuk taart?’  
 ‘Ja.’  
 ‘Alsjeblieft, zeggen we dan.’  
 (Hoezo “alsjeblieft”? Het was toch haar taart?)  
 ‘Alsjeblieft.’  
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 ‘Zie je wel? En als je nog een stuk wilt –’  
 ‘Nee, er moet nog wat overblijven.’  
 De visite lachte en er werden likeurglaasjes klaarge-
zet: ‘Van het kerstrantsoen, hè?’ Het gesprek werd le-
vendig en Angela hoorde haar moeder zeggen: ‘’s 
Avonds was er dan koud vlees, aardappelsalade met 
mayonaise en bier of nog een keer wijn. Tante Klara 
was zo verschrikkelijk dronken, dat ze schlagers begon 
te zingen – ik lag natuurlijk allang in bed en hoorde het 
door de muur. Mijn oma was ziek van ellende, en ik...’ 
Haar stem werd onzeker... ‘huilde mezelf in slaap.’  
 ‘Ja,’ reageerde tante Renate. ‘Wij waren als kind heel 
eenzaam. Tegenwoordig weten we dat – Freud en Jung 
–’ Nu maakte het niets meer uit of ze allemaal Hotten-
tots of Chinees spraken, de kleine begreep er niets 
meer van.  
 Even later ging de telefoon; moeder kwam met een 
blij gezicht terug van het toestel; nu was ze niet ouder 
dan Angela, en Angela schaamde zich dat tante Martha 
en tante Renate merkten hoe klein haar moeder nog 
was. ‘Hij heeft vervanging bij de luchtafweer, hij komt 
zo,’ zei ze – en tegen het kind: ‘Ben je blij? Pappa komt 
hier en hij is er, als er alarm is.’  
 ‘Maar er komt geen alarm,’ zei Angela eigenzinnig.  
 Natuurlijk was er toch alarm, precies dezelfde tijd als 
anders, alleen leken de vliegtuigen deze keer sneller dan 
anders te naderen, het eerste bombardement klonk 
heel dichtbij en het volgende nog dichterbij en het 
derde veegde de kalk al van het kelderluik. Vader had 
het kind op schoot en keek naar moeder; beiden leken 
hetzelfde te denken; plotseling dacht het kind het te 
begrijpen en ze zei verwijtend: ‘Mijn taart! Jullie zijn de 
taart vergeten! Als er nu een bom op valt –’  
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 Haar moeder had weer dezelfde geërgerde klank in 
haar stem als vanmorgen en zei precies zo: ‘Maar houd 
nou even je mond.’  
 ‘Laat haar toch,’ zei haar vader met een uitgedroog-
de keel. ‘Haar kan vandaag niks meer overkomen.’  
 ‘Nee. Vandaag is het mijn eerstecommuniedag,’ zei 
het kind blij. Haar woorden gingen ten onder in een 
ongewoon harde inslag, de grond beefde, de balken 
knarsten, de lucht was een en al stof. Vader en moeder 
legden nu allebei een arm om de schouders van het 
kind. ‘Engeltje,’ zei haar moeder zacht en smekend; als 
antwoord pakte Angela haar hand (de andere, die slap 
in haar schoot lag) en legde haar eigen knuistje erop; 
haar vader greep achter zich naar zijn zakdoek en bond 
die voor Angela’s gezicht: ‘Diep ademhalen... rustig 
blijven...’ (Wat bedoelde hij toch? Ze zei toch niets?) 
Een klap, de ene klap na de andere. Nu begonnen ze 
Psalm 90 te bidden. Angela kende die en bad mee; de 
vliegtuigen leken het hele huis met hun gebrom te be-
dekken...  
 (Vleugels... Hij zal je beschermen met zijn vleugels... onder 
zijn wieken... de verschrikking van de nacht hoef je niet te vre-
zen... zal het kwaad je niet bereiken, geen plaag je tent ooit tref-
fen... leeuw en adder zul je vertrappen... roofdier en slang vermor-
zelen... zal bevrijden... beschermen... wie met mijn naam ver-
trouwd is. Ik zal hem overvloed van dagen geven...)  
 ‘Het houdt maar niet op.’  
 ‘Jawel. Hoor je niet dat de vliegtuigen verdwijnen? 
Deze inslag was verder weg,’ zei haar vader luid.  
 Nog voor het signaal “veilig” gegeven werd, hoor-
den ze stemmen bij de ingang van de keldertrap. ‘Le-
ven jullie nog daar beneden? Zijn jullie er nog? De bo-
venverdieping is ingestort; we helpen jullie eruit. Eerst 
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de kleine. Kom, Angela, sla je arm maar om mijn nek! 
Was je bang?’  
 ‘Nee.’  
 ‘Pas op, hier ligt glas. De bijkeuken is heel gebleven, 
hier is het licht, het lijkt wel dag.’  
 De buurman zette de kleine neer en draaide zich 
weer om. Het licht van de opkomende maan vermeng-
de zich met de vaalrode glans van enorme branden en 
vulde de hele ruimte.  
 ‘De taart – Daar staat hij nog,’ zei het kind. ‘We hoe-
ven er alleen maar het stof af te blazen –’  
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Nu gaat de wereld ten onder 
 
Toen de mensen uit hun bunker kwamen, lag de 
vreemde hond met zijn vaalgrijze vacht nog steeds in 
de hoek van de slaapkamer en hij was niet weg te krij-
gen.  
 ‘Hoe lang ligt hij er nou al?’ vroeg de grootvader ge-
ergerd en trapte naar hem.  
 ‘Al een eeuwigheid. Sinds het begin van de beschie-
ting. Tweeënhalve dag geleden is hij bij ons aan komen 
lopen,’ zei de jonge vrouw, ‘en nu komen we niet meer 
van hem af. Uit de wijk komt hij beslist niet,’ voegde ze 
er nog aan toe.  
 ‘Niet van hem af? Laat mij het dan een keer probe-
ren,’ zei de oude man. Hij bukte zich naar de hond en 
sprak hem toe. ‘Hoe heet hij dan?’  
 ‘Hoe moet ik dat weten,’ zei de vrouw geprikkeld. 
‘Ik versta geen hondentaal.’  
 ‘Tell heet hij!’ riep de oudste jongen. ‘Tell of Tyras!’  
 ‘Hoezo: of? Heet hij nou Tell of Tyras? Hoe kom je 
daarbij?’ vroeg de grootvader.  
 ‘Zomaar.’  
 ‘Of Struppi! Hij heet toch Struppi?’ kraaide het jong-
ste meisje en haalde vol enthousiasme dat ze ook wat 
wist, haar vinger uit haar neus.  
 ‘Struppi! Jij bent zeker –’ snauwde haar broer.  
 ‘Je moet het gewoon met alles proberen,’ zei de jon-
ge vrouw. Intussen was de oude man doorgegaan met 
toespreken. De hond leek volkomen doof en gevoel-
loos en luisterde blijkbaar niet, hoewel zijn puntige, ge-
spitste oren recht overeind stonden. Hij beefde. Aan 
één stuk door bevend lag hij in zijn hoek; zonder dat 
beven had je kunnen denken dat het een opgezette 
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hond was. Tegelijk met hem beefden, trilden en rinkel-
den de ruiten.  
 ‘Luister – nu komt het al weer dichterbij,’ zei de tan-
te tegen de jonge vrouw. ‘Dat is zware artillerie. Nu ligt 
de binnenstad waarschijnlijk al onder vuur.’  
 ‘Laat maar. Het komt en gaat. Station Köpenick is 
door de Volkssturm al weer heroverd op Iwan,’ zei een 
nicht.  
 ‘Heroverd op wie? Op Iwan?’ vroeg de oude man. 
Op dat moment liet de hond een kort gejank horen. 
‘Horen jullie dat? Nou weet ik waar dat mormel van-
daan komt. Dat is een legerhond.’  
 ‘Wat is dat – een legerhond?’ vroeg de tante.  
 ‘Een hond die bij het leger hoorde en ervandoor ge-
gaan is,’ zei de oude man.  
 ‘Misschien een hond van het ontzettingsleger?’ 
vroeg de nicht even tussendoor en keek de kring rond: 
ben ik niet vlug van begrip?  
 ‘Ontzettingsleger – nee. Dat is toch alleen maar 
bluf,’ zei de oude man.  
 ‘Wat is dat, opa?’  
 ‘Dat is bluf. Dat is niks anders dan bluf.’  
 ‘O ja? Bluf?’ riep de nicht verontwaardigd. ‘Dan is 
die hond dus ook alleen maar bluf? Misschien bestaat 
hij niet eens? Ziet hij er alleen maar uit als een hond?’  
 ‘Stil, Adele,’ zei de tante. ‘Wind je niet zo op. Het 
gaat erom dat hij verdwijnt.’  
 ‘Wie?’ vroeg de jongen.  
 ‘Wie? Wie? Wie?’ voer zijn moeder tegen hem uit. ‘Je 
hoort het toch – de hond!’  
 ‘Die gaat niet weg,’ piepte het kleine meisje.  
 ‘Nou, wacht maar, ik krijg hem wel weg,’ gromde de 
oude man. Nu bukte hij zich opnieuw en pakte de 
hond bij zijn halsband om hem overeind te trekken. 
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De hond liet zich vallen. ‘Verdomd rotbeest!’ De oude 
man trok hem meedogenloos verder. Het miserabele 
geluid van de slepende hondenpoten klonk weerzin-
wekkend. Intussen ruiste het door de lucht, ergens 
sloegen een paar bommen in.  
 ‘Laat hem maar liggen,’ zei de jonge vrouw met een 
angstig gezicht. ‘We zijn weer een keer te vroeg onze 
bunker uit gegaan.’ Ze nam de kinderen stevig bij de 
hand, de tante en de nicht stapten ook over de hond 
heen en de grootvader zei dat het beter was om voor-
lopig helemaal niet meer naar boven te gaan, maar in 
de bunker te blijven: ‘Waarvoor is de bunker anders?’ 
Natuurlijk gingen de mensen achteraf toch nog het 
huis in. ‘De hond is weg!’ riep de jonge vrouw.  
 ‘Nee, kijk maar, hij ligt er nog steeds. Hij is wegge-
kropen in de hoek. Die raken we niet zo gauw kwijt,’ 
zei de oude man. Plotseling sloeg hij met zijn stok op 
het jankende mormel in. Hij sloeg en hij sloeg; het ge-
schrokken dier hield zijn kop op zijn poten en gleed 
van tijd tot tijd heen en weer, maar het was heel duide-
lijk: zo was hij niet weg te krijgen. ‘Ik breek zijn poten 
nog en gooi hem dan op de mesthoop,’ zei de oude 
man hijgend en hij steunde op zijn stok. Zijn ogen wa-
ren bloeddoorlopen en zijn handen beefden van woe-
de.  
 ‘Waarom nou?’ riep de tante boos. ‘Waarom leg je 
geen voer voor hem neer en lokt hem het huis uit?’  
 ‘Gelijk heeft ze,’ zei de jonge vrouw. ‘Ik ga een stuk 
pekelvlees halen.’ Ook dat was vergeefs. Hij rook er al-
leen maar aan en keerde zijn kop weer af.  
 ‘Zou hij ziek zijn?’ vroeg de tante bezorgd. ‘Mis-
schien heeft hij hondsdolheid.’  
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 ‘Nee, hij is bang. Gewoon ontzettend bang,’ zei de 
oude man. ‘Waarschijnlijk kan hij niet tegen het schie-
ten.’  
 ‘Als legerhond kan hij niet tegen het schieten?’  
 ‘Juist daarom.’  
 ‘Hoezo: juist daarom?’  
 ‘Laat opa toch met rust,’ zei de jonge vrouw tegen 
de tante. ‘Zie je niet hoe dat domme geklets van jou 
hem ergert?’  
 ‘O ja? Dom geklets?’ riep de tante verbitterd. ‘Is het 
dom geklets wat ik zeg?’  
 ‘Je hebt je hele leven alleen maar dom gekletst,’ zei 
de grootvader boos. ‘Jij en je dochter Adele –’  
 ‘Hoor je dat, Adi? Hoe durft hij!’  
 ‘Het doet me niks,’ zei Adele koel. ‘Het is alleen 
maar woede, omdat het ontzettingsleger komt.’ Meteen 
daarop kijfde de hele familie erop los; het dier in de 
hoek leek aangenaam getroffen door het lawaai, het 
rolde zich op en kwispelde met zijn staart. Hoor eens,’ 
zei Adele plotseling. ‘Het schieten is opgehouden.’  
 ‘’s Middags houdt het altijd op,’ zei een van de kin-
deren. ‘En ’s avonds begint het weer.’  
 ‘Misschien ook niet. Misschien nooit meer,’ zei Ade-
le slim.  
 ’s Avonds was het veel erger dan ooit. De kinderen 
speelden “inslagje” en “schot”. (Dat was een schot – 
een inslag. Schot. Nee, inslag. Waar moet een schot 
dan vandaan komen, hè? Nou, van het ontzettingsle-
ger.)  
 De volgende morgen was het gebulder uitgegroeid 
tot een inferno. Naast de bunker was nu Duits geschut 
opgesteld en dat schoot als een gek op de vijand.  
 ‘Die zijn gauw door hun kruit heen,’ zei de grootva-
der monter. ‘Dan gaan we het huis in.’  
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 ‘Ach, laat maar,’ zei de jonge vrouw schouderopha-
lend. ‘Dan is de hond verhongerd of gek geworden van 
angst. De kamer is nu toch al smerig.’  
 ‘Ik wil hem zien creperen,’ zei de oude man.  
 Toen het geschut eindelijk weer teruggetrokken 
werd, gingen ze allemaal het huis in. ‘Waar is de hond 
nou?’ vroeg Adele. ‘Waar is de hond nou gebleven?’  
 Hij was er niet meer. Niet in de hoek en ook niet 
onder het bed.  
 ‘Ik had de deur toch op slot gedaan, voor we naar 
beneden gingen,’ zei de jonge vrouw.  
 ‘Wat dan nog! Vind je het gek?’ vroeg de grootvader 
hardvochtig. ‘Zoiets gaat door het sleutelgat...’  
 De mensen keken elkaar aan zonder een woord te 
zeggen; het rinkelen van de ruiten knalde als een 
zweepslag om hun oren, de lucht was vol vliegtuig-
geronk, af en toe hoorden ze dichterbij en verderweg 
het schieten van het mobiele luchtafweergeschut op de 
Avus – daarna sloegen de bommen in. Toen het stof 
weer verdwenen was door de gebroken ruiten, zei de 
oude man: ‘Maar nu is het afgelopen. Nu blijven we in 
de bunker, tot –’  
 Hij ging voorop en de anderen volgden. De laatste 
was Adele, maar op de drempel keek ze nog één keer 
om. ‘Wat is er, kom nou!’ zei de tante. ‘Nu wordt het 
gevaarlijk. Nu wordt het erg.’  
 ‘Ja,’ zei Adele werktuiglijk en struikelde het huis uit. 
‘Nu gaat de wereld ten onder,’ zei ze... eigenlijk meer 
tegen zichzelf.  
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Niets nieuws 
 
De Spreetunnel, die de gekken bij de verovering een 
paar weken geleden vol water hadden laten lopen, was 
nog niet leeggepompt. De ondergrondse eindigde hier 
en reed pas aan de andere kant van de brug verder; alle 
mensen moesten een stuk lopen, hun zolen deden 
klap-klap en boem-boem, wanneer ze over de houten 
brug liepen. Elke twintig minuten spuwde de tunnel de 
mensenmassa’s uit, die dicht op elkaar de brug over 
kwamen. De weg was in elk geval niet te missen: ieder-
een stroomde in dezelfde richting en de een duwde de 
ander vooruit, of de betrokkene, vooruit! vooruit! 
vooruit! wilde of niet.  
 Een oudere man in een zwarte jas met een stijve 
kraag werd links en rechts geduwd; de man aan zijn lin-
kerkant moest hem wel bekend zijn en de man aan zijn 
rechterkant was een afgezwaaide soldaat in een ver-
schoten en gescheurd uniform.  
 (Wat vertelde de oude man daar? Geëxecuteerd? En 
pas bij de derde slag viel het hoofd, omdat de beulen 
dronken waren?)  
 ‘Het ging zoals gebruikelijk. Eerst het verhoor en 
daarna de marteling van het botten buigen. Let op, dat 
gaat namelijk zo...’  
 (Verdomme, waarom moet die dikke me naar de an-
dere kant duwen? Botten buigen, zei hij daarnet. Dat 
lijkt wel...)  
 ‘Je bindt dus de beide knieën en de grote tenen heel 
stevig vast en trekt dan twee dikke stokken tussen de 
voeten door; dan draai je de ene naar links en de ande-
re naar rechts, tot de botten krom staan als een boog 
en daarna hun natuurlijke stand proberen terug te vin-
den. Daarna begint het van voren af aan.’  
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 (Dat klinkt naar Buchenwald. Had die oude het 
daarnet niet over Buchenwald? Je hoort niks door al 
dat gerammel. Wat nou weer... Wat is daar vooraan aan 
de hand... Nu blijven ze staan. Nou ja. Mij kan het niet 
schelen. Ik heb de tijd... Ik heb immers de tijd... 
Daarom kan het mij niet schelen.)  
 ‘Dat was in ’43. Het proces was natuurlijk al eerder 
begonnen en duurde tot ’45. Het was een grote groep 
mensen; de rechter dacht: als de eerste en belangrijkste 
maas maar eenmaal gevallen was, zou het makkelijk 
zijn om het hele net in één klap te verscheuren.’  
 (Nee, Buchenwald bedoelde die oude niet. Het 
klinkt eerder als het proces... Kom, hoe was het ook al-
weer – dat grote proces – nu gaat het weer verder...)  
 ‘... Johannes Pak en Agathe Ri –’  
 (Scholl heetten ze. Broer en zus Scholl. Nou weet ik 
het weer precies.)  
 ‘Het dossier van dat verhoor hebben we gelukkig 
nog, en in het Dagboek van de vervolging is het woord 
voor woord vastgelegd. Johannes Pak zei toen dat voor 
dezelfde zaak zijn vader onthoofd en zijn oom opge-
hangen was.’ (Fout. Klopt niet. Dat was in elk geval 
niet het studentenproces. Nee. Maar het proces in Stet-
tin... Misschien het proces in Stettin – of niet? Daar 
houdt de brug op. Godzijdank. Nu kan ik het beter 
verstaan. Nu lopen we langs het water.)  
 ‘De gevangenis was verschrikkelijk. Ratten en luizen. 
Verrotte strozakken. Niks te drinken. De mensen wer-
den gek van de dorst en elke dag kwamen er bij de 
slachtoffers nieuwe mensen: mannen, vrouwen en kin-
deren. Het ruimtegebrek was misschien nog het ergste. 
Er braken ziektes uit, want de doden werden pas weg-
gehaald, wanneer de stank uiteindelijk te erg werd voor 
de cipiers.’  
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 (Auschwitz. Volgens mij gaat het over Auschwitz.)  
 ‘Maar niemand pleegde toen verraad. Hun geloof 
was onwankelbaar, hun hoop werd niet door twijfel 
overschaduwd en hun liefde was zo volkomen dat drei-
gementen ze niet aan het schrikken konden maken en 
beloften ze niet konden verleiden om hun vrienden te 
verraden. Ten slotte was de hele provincie overdekt 
met een dicht net van personen en informatie, een on-
gekende verstandhouding, waar ook buitenlanders bij 
betrokken waren.’  
 (Wat een weg! Die kon je geen weg noemen: losse 
stenen, pas op, met gaten, brokken, verbogen ijzeren 
onderdelen... En nu maakt de wind hem nog onzicht-
baar, omdat hij stof in je ogen smijt.)  
 ‘Het einde was natuurlijk de dood na onvoorstelbare 
kwellingen. Verhongerd, gewurgd, aan hun haren of 
omgekeerd hangend met de bullenpees geslagen tot 
lappen erbij hingen – er was geen marteling of die 
mensen pasten hem toe. En geloof me maar: toch was 
het einde net zo goed een overwinning als een neder-
laag.’  
 (Hij heeft gelijk. Trouwens: wat is een overwinning 
en wat is een nederlaag? Waarschijnlijk betekent het 
één en hetzelfde en het ligt eraan hoe je het opvat...)  
 Nu stond de stroom mensen op het punt uit elkaar 
te gaan, uit te waaieren en als water uit een gesprongen 
leiding alle kanten uit te spuiten. De stroom ontplooide 
zich, een deel van de mensen haastte zich verder naar 
links en naar rechts; weer anderen stortten zich zo snel 
mogelijk in de schacht van de ondergrondse (als van de 
eerste in een tweede en dus telkens opnieuw van de 
ene catastrofe in de andere, en van duisternis, nacht en 
verschrikking in verschrikking en nacht) – voortgedre-
ven als zelfmoordenaars die bang waren uiteindelijk 
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nog verhinderd of aangehouden te worden. Van bene-
den naar boven kwam de tegenstroom met nieuwe pas-
sagiers: nieuwe mannen in zwarte en veldgrijze jassen 
en nieuwe vrouwen. Dikke en dunne, die dicht tegen 
elkaar aan drongen. Alles begon weer van voren af aan: 
de halve gesprekken, het oren spitsen en op elkaars te-
nen trappen. De oude man en zijn metgezel waren bij 
de ingang van de ondergrondse blijven staan; de jong-
ste had zijn hoed in zijn hand en nam afscheid met een 
groet.  
 ‘Eigenlijk was het toen niet anders dan later in Plöt-
zensee. De methodes waren dezelfde en de uitwerking 
ook; als aalmoezenier maak je kennis met steeds nieu-
we variaties van dezelfde soort. De mens blijft dezelf-
de... De mensheid in zijn geheel ook... Je kunt doen 
wat je wilt. Hij verandert niet en zijn aard – ach, alles is 
precies als honderd jaar geleden... Als duizend jaar ge-
leden.’  
 Nu kon de voor de gek gehouden toehoorder zich 
niet meer beheersen en hij vroeg buiten zichzelf van 
verlangen om meer te horen: ‘Waar hebt u het eigenlijk 
over? Zeg het toch! Ik wil zo graag weten –’  
 De oude man, het was een Ben Akiba van de kerk, 
draaide zich zonder verbazing om en zei tegen de sol-
daat: ‘Over de Koreaanse martelaarsdossiers en het 
Dagboek van de vervolging. Dat gebeurde precies honderd 
jaar geleden. Niets nieuws onder de zon... Alles is al 
eens eerder gebeurd.’  
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Geluk hebben 
 
Deze vreemd eindigende monoloog hoorde ik op de 
tuinbank van een landelijk sanatorium dat tevens be-
jaardenhuis was. Ik zat toen te wachten op een kennis, 
die we kort voor het eind van de laatste oorlog met een 
shock uit de kelder van zijn huis getrokken hadden; 
zijn hoofd ging de hele tijd tiktak heen en weer als de 
slinger van een klok... De hele tijd tiktak, heel vredig, 
heel rustig, niemand van ons (ik niet, mijn man niet en 
de kaartvrienden van mijn kennis niet) waren verbaasd 
geweest, als op het hele of halve uur ook nog de West-
minstergong geklonken had – tiktak en de Westmin-
stergong. Nou ja. Maar dat is een verhaal apart.  
 Dat sanatorium was trouwens een waar paradijs. 
Mooi park, oude bomen, het gebouw erachter een lan-
delijk Brandenburgs slot: twee eenvoudige vleugels en 
een bordes in het midden – een beetje kleiner was het 
een woonhuis in Caputh of Bernau geweest. Zoals ge-
zegd: het was werkelijk een paradijs, zoals meteen na 
het kerkhof komt. Zoiets wilden we toen allemaal wel 
om vier weken uit te rusten. Maar wie heeft er zoveel 
geluk?  
 Naast me zat een oudere vrouw, dat wil zeggen: of 
ze inderdaad ouder was, kan ik niet meer met zeker-
heid zeggen. Ze was gek, dat was een ding dat zeker is. 
Ze hoorde zeker niet alleen maar in het bejaardenhuis. 
Maar oud of niet – niemand van ons keek toen graag in 
de spiegel. Ook die vrouw: als ik er goed over nadenk, 
was ze noch het een, noch het ander. Ze was geen van 
beide: niet oud en niet jong – natuurlijk niet jong – 
maar haar gezicht was zo glad als een ei, onder totaal 
sneeuwwitte haren. Je zou zeggen: zulke gezichten zijn 
er meer. En dat is ook weer waar. Alleen zijn die niet 
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allemaal gek en worden al helemaal niet opgesloten – 
waar bleven we anders? Het kan best zijn dat die 
vrouw me normaal gesproken niet opgevallen was of 
dat wat ze me vertelde niet was blijven hangen; er was 
zoveel ongeluk in die tijd dat het al niet eens meer aan-
kwam op meer of minder – je onthield het eigenlijk 
niet. (Nu zeg ik: godzijdank. Waar bleven we anders?) 
Dus normaal gesproken was zo iemand me zeker niet 
opgevallen. Bij het in de rij staan bijvoorbeeld maak je 
dat soort dingen mee. Of bij het bonnenloket.  
 Maar hier lag het anders. Er werd me niets verteld; 
ik hoorde iets wat eigenlijk niet voor mij bestemd was, 
ik had het vervloekte gevoel dat ik een brief las die 
open was blijven liggen. Ja: een brief die openlag. Ik 
denk dat die vergelijking klopt, al gaat elke vergelijking 
natuurlijk mank. Want dat ik iets gelezen had, mocht ik 
blijkbaar niet weten. Ik hoefde maar even “Wat?” te 
zeggen of “O ja?” of “O!” of de vrouw sprong op als 
door een wesp gestoken en keek me kwaad aan. Nou – 
“kwaad” is niet het juiste woord voor dat aankijken – 
alleen een gek kan je zo aankijken... Zo gevaarlijk en zo 
uit een andere wereld. Ik was natuurlijk bang geweest, 
als er niet de hele tijd een zuster in de buurt gebleven 
was. Eigenlijk mocht je die beesten helemaal geen zus-
ters noemen. Als zo iemand stilletjes van achteren 
komt en de zieke beetpakt met haar klauwen en aan 
haar ellebogen vooruitduwt, zonder een woord te zeg-
gen... Zo’n dikke, blauw-witgestreepte locomotief – 
Nou ja, het moet uiteindelijk wel. Waar bleven we an-
ders?  
 Zoals gezegd: de vrouw zat allang te praten, toen ik 
naast haar ging zitten. Ze kan trouwens niet ver ge-
weest zijn met haar verhaal.  
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‘Ik was echt een mooi kind,’ zei ze. ‘Ogen als zwarte 
kersen. Een beeldig figuurtje. Mijn ouders lieten graag 
en vaak foto’s van me maken. Waarom ook niet? Daar-
voor hadden ze me. Er zijn foto’s van me voor een 
bosdecor en andere weer in een park op een berken-
houten bank. Mijn kleine broertje moest zijn hoofd op 
mijn schouder leggen – “Hans en Grietje”, zeiden de 
mensen over die foto. Een andere keer, ik weet niet 
waarom, houd ik een Japanse parasol boven mij en 
mijn geborduurde jurk. Ik was een zondagskind. We 
hadden geld; wat ik wilde, kon ik krijgen en geen pop 
was groot genoeg. Ook op school ging het goed. Ik 
had voor alle vakken het hoogste cijfer, alleen voor 
handvaardigheid altijd een onvoldoende. Dat was nou 
jammer, zei de lerares, en mijn moeder ging ervoor zit-
ten en maakte de dingen voor me – toen had ik van 
godsdienst tot en met handvaardigheid alleen nog maar 
tienen. Zo ging het door. Op mijn zevende kreeg ik 
een kleine driewieler, op mijn tiende een grotere en op 
mijn veertiende een echte damesfiets. We maakten rei-
zen – een keer naar Beieren en een keer naar Helgo-
land. Toen overleed onze vader. Mijn broer en ik 
merkten er niet veel van. Allemaal eendere jaren: het 
ene jaar leerde ik de rugslag zwemmen en het andere 
diabolo spelen, het derde jaar verzamelden we een 
hoop bonte ansichtkaarten en het vierde jaar reclame-
zegels. Ik had zoals altijd geluk bij het ruilen: koffie-
stroop van Pfeiffer en Diller tegen de Wereldtentoon-
stelling, het Persilmeisje tegen moderne kunst en Ju-
gendstil uit Darmstadt. Zo kwam de Wereldoorlog en 
die ging voorbij zonder ons pijn te doen – in het begin 
hadden we nog alles te eten en aan het eind de voedsel-
hulp van de Quakers. In de vijfde klas van het gymna-
sium werd ik voor het eerst verliefd op een leraar, al 
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hield ik niet van dweperig gedoe en had ik niks met 
erotiek. Van toen af aan werd ik heel vaak verliefd en 
anderen dweepten ook met mij. Ik kreeg mijn eerste 
huwelijksaanzoek en al gauw een tweede en een derde, 
hoewel er in de oorlog toch heel veel jonge mannen ge-
sneuveld waren. Nou, ik zag er echt leuk uit en had 
ook echt wel wat ze toen “sexappeal” noemden. Als 
vijfde meisje uit mijn klas trouwde ik. Mijn man was 
kandidaat-rechter en zijn baas noemde mij “vrouwtje”. 
Eerst wilden we geen kinderen, om nog van het leven 
te genieten, en in geen geval meer dan twee: een jongen 
en een meisje, meer niet. Natuurlijk had ik weer geluk 
en alles ging zoals ik wou. Eerst kwam de jongen, ik 
noemde hem Harald, en daarna de kleine Brigitte, een 
beeldschoon kind. Mijn man was een hoogbegaafd ju-
rist met ook zakelijke ervaring en een lieve, goeie kerel. 
Hij had in overheidsdienst kunnen blijven, maar om 
sneller vooruit te komen en nog meer geld te verdienen 
werd hij juridisch adviseur. Eerst in Keulen, daarna in 
Hamburg en ten slotte in Koningsbergen. Steeds ver-
der naar het noorden, daarna naar het noordoosten; in 
het oosten bleven we hangen en kochten uiteindelijk 
een klein landgoed op de Romintener Heide, waar je 
kon jagen en vissen. Waarmee ons ongeluk eigenlijk 
begon, weet ik nu niet precies meer. Misschien hadden 
we niet zo verschrikkelijk ver weg van het Westen 
moeten gaan, maar wie kon dat weten? Het Noorden 
was modern, het Oosten nog meer en veel kinderen 
hebben was chic. Ik haalde dus diep adem en besloot 
nog een kind te krijgen, maar ik kreeg een miskraam. Ik 
probeerde het nog een keer: weer hetzelfde. Na de 
derde keer gaf ik het op. Mijn man was intussen ook 
een dagje ouder en had een maagzweer. Niet erg na-
tuurlijk, we hadden geluk, de operatie was goed verlo-
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pen, maar toen kreeg hij opeens, niemand weet waar-
om, de gebruikelijke embolie. Ik was heel treurig, maar 
had veel steun aan de kinderen. Dat was kort voor de 
oorlog, de jongen was achttien en het meisje zestien. 
Alles zoals gebruikelijk: eerst eindexamen, daarna ar-
beidsdienst en daarna moest Harald in dienst. Hij had 
geluk: omdat hij technisch begaafd was, kwam hij bij 
de verbindingstroepen en bleef eerst achter het front. 
Brigitte, die groot en blond was, net als mijn man, werd 
leidster bij de arbeidsdienst in het Generaal-gouverne-
ment Polen. Het was waarschijnlijk allemaal goed ge-
gaan, als Harald zich niet uit eerzucht om het ridder-
kruis te krijgen bij de paratroepen had gemeld. Kort 
daarop moest hij naar het front en sneuvelde bij Monte 
Cassino... Bijna dezelfde dag als Brigitte van een SS-ka-
meraad de kleine Heiko kreeg. Natuurlijk wilde ze geen 
kampleidster meer blijven, maar ging met de jongen 
naar huis. Het kind groeide prachtig op, zij had geluk 
en verloofde zich met een officier van de luchtmacht, 
een piloot van een nachtjager, die kort na de landing 
van de Engelsen in Noord-Frankrijk sneuvelde, maar 
ze had geluk en was kort daarvoor nog bij volmacht 
getrouwd. Net toen het kind kon lopen, merkten we 
dat de Führer geen geluk meer had. Alles ging mis, de 
Russen kwamen steeds dichterbij en uiteindelijk moes-
ten we vluchten. Het was winter, halsoverkop moesten 
we alles achterlaten, met twee koffers aan de hand. De 
treinen zaten natuurlijk barstensvol vluchtelingen, het 
waren goederentreinen, veewagons en open lorries; we 
hadden geluk en kregen een gesloten wagon van 
Dirschau tot Schneidemühl. In Schneidemühl moesten 
de wagons stoppen om voorrang te geven aan een trein 
met gewonden en de vluchtende troepen, die over het 
spoor kwamen. We werden er allemaal uitgezet, de kof-
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fers werden op het spoor gegooid en pas toen de troe-
pen opgenomen waren en in de wagons zaten, moch-
ten wij meerijden – deels op het dak, op de buffers, de 
treeplanken, waar maar plaats was, zo goed en zo 
kwaad als het ging. Mijn dochter gaf de kleine aan mij 
en ging nog een keer het spoor op om de koffers te 
zoeken. Ze had ook geluk en vond haar koffer en gaf 
hem aan mij op het dak. Op dat moment begon de 
trein te rijden en van de andere kant reed er een andere 
trein langs. Mijn dochter werd meteen overreden, ik 
wikkelde het kind in de wollen deken, maar de volgen-
de morgen was het natuurlijk al dood. We reden ver-
der, ook andere kinderen waren boven op het dak be-
vroren, er kwamen steeds nieuwe vluchtelingen bij, en 
om plaats te maken gooiden we uiteindelijk de stijfbe-
vroren kinderlijkjes naar beneden in de sneeuw. Ten 
slotte kwamen we in Berlijn en in een vluchtelingen-
kamp. We werden veroverd, ik had geluk, de buiten-
wijk werd bijna zonder bloedvergieten overgeleverd 
aan de Russen, en in de buurt was een barakkenkamp 
met veel conserveblikken. Toen dat voorbij was en er 
nog geen brood gebakken kon worden, gingen we ver-
der het verlaten kamp in, waar nog aardappels waren, 
maar toen ik er kwam, hadden ze allemaal hun aardap-
pelzakken al gevuld, en de aardappelkuilen waren leeg. 
Wat moest ik doen? Ik had geluk: in een grote, houten 
kuip, die vol water stond, waren een heleboel geschilde 
aardappels achtergebleven – ik stroopte mijn mouwen 
op en viste ze eruit. Mijn rugzak was al bijna vol, ik 
ging nog een keer heel diep naar de bodem en had alle-
bei mijn handen vol stront, vol bruin, stinkend, glibbe-
rig stront; voor ze het kamp verlieten, hadden ze waar-
schijnlijk hun behoefte gedaan in de kuip. Nu was mijn 
ongeluk compleet, ik deed mijn rugzak om en begon te 
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schreeuwen. “Wat een schijtleven!” riep ik... “Schijtle-
ven!... Schijt...”’  

Ze schreeuwde het echt; de verpleegster – die als 
een paddenstoel uit de grond gerezen was – stond plot-
seling achter haar en duwde haar naar het gebouw. 
‘Schijtleven!’ schreeuwde ze, en ik schreeuwde mee; we 
schreeuwden allebei, zij hield zich stijf en ik sloeg op 
de dikke in. Ik had de pech dat op dat moment mijn 
kennis erbij kwam. Zijn hoofd ging van tiktak, daarna 
sloeg hij samen met ons op de bewaakster in, maar 
zonder de Westminstergong...  

Uiteindelijk kalmeerde ik en bleef daar. Ik bleef in-
derdaad nog vier weken; er was net een kamer vrij en 
het was prachtig weer. Dat was eigenlijk mijn mooiste 
tijd: goed eten en rust, de verpleegster vond ik uitein-
delijk bijzonder aardig en we raakten bevriend. Ze was 
vroeger ooit verloofd geweest met een meteropnemer. 
Nou ja. Maar dat is een verhaal apart.  
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De vrede van God 
 
Nu is dat al weer anders – ook in de binnenstad. Het 
puin is geruimd, tenminste waar het op de straten lag. 
Ploegen met schoppen en arbeidscommando’s van 
tien, twaalf gehoofddoekte vrouwen kloppen de bak-
stenen schoon en stapelen ze op tot eindeloze rijen; 
kranen bewegen plechtig om hun eigen as en vervoe-
ren de lasten verder; de bomkraters vol water en de 
volgelopen schachten van de ondergrondse zijn leegge-
pompt. Natuurlijk, wat verwoest is, blijft verwoest, 
maar de verwoesting is godzijdank weer georganiseerd. 
Op de muren zie je rode aanplakbiljetten en ook in de 
meest verwoeste straten komt uit de luidsprekers die 
aan de draadkabel tussen de masten hangen marsmu-
ziek, dansmuziek, circusmuziek, wanneer je er argeloos 
onderdoor loopt en de voorraad melodieën loopt eruit 
als uit een douche...  
 Ook het echtpaar dat een jaar geleden, in de zomer 
van 1945, door de Neue Friedrichstraße liep, had nu 
waarschijnlijk geen reden meer om zo buiten zichzelf 
te zijn. ‘Loop niet zo hard! Ik kan niet harder,’ zei de 
vrouw toen om de haverklap. ‘Blijf even staan...! Loop 
door...! Kijk naar het nummer...! Kijk niet naar het 
nummer...! Waarom kijk je naar het nummer...? Hier is 
toch alles verwoest?’  
 De man liet haar praten en sleepte haar mee zoals 
een kind zijn pop de hele tijd over de grond achter zich 
aan sleept – er bleef hem nu ook niets anders over dan 
verder te lopen. Er kwam geen eind aan de straat. Die 
was intussen natuurlijk niet langer geworden dan vroe-
ger, ik bedoel voor de verwoesting, maar omdat hij 
geen straat meer was, zonder dat hij iets anders gewor-
den was, bijvoorbeeld een strook akkerland of een 
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veldweg, was hij zo eindeloos; er was geen punt meer 
waarop het oog zich kon richten, want om te begrijpen 
moet het oog eerst herkennen – maar er was niets be-
kends meer.  
 ‘Dit nummer bestaat helemaal niet,’ zei de man ten 
slotte terneergeslagen en hij veegde het zweet van zijn 
voorhoofd. ‘En als het ook werkelijk bestaat –’  
 ‘Hoort er geen gebouw meer bij,’ zei de vrouw ge-
dachteloos en ze vervolgde: ‘Ik bedoel: geen mens.’  
 De man hoorde niet wat voor onzin ze gezegd had; 
waarschijnlijk was hij al blij dat hij een stem hoorde. Ze 
strompelden verder; nu kwam er een kerk, waarvan 
nog een paar gotische vensters en een paar luchtbogen 
overeind stonden, daarna een paar classicistische mu-
ren en ten slotte weer een gebouw. ‘Daar is het num-
mer, goeie God!’ zei ze opgewonden. Ze had gelijk: het 
was inderdaad het nummer, en bij het nummer hoorde 
een gebouw, en het gebouw was blijven staan. Het was 
zelfs bewoond, geen twijfel aan; vreemd genoeg leek 
juist de bovenste verdieping bewoond. Het had twee 
ramen. De ramen waren wel blind en vervuild, maar er 
zat glas in. Het echtpaar ging dus de voordeur door en 
de trap op.  
 ‘Hier woont toch niemand?’ zei de vrouw.  
 ‘Afwachten,’ zei de man.  
 Van verdieping tot verdieping bleven ze staan om 
naar de naamplaatjes te kijken; ze lazen de weinige 
vreemde namen (want het gebouw was vroeger het fili-
aal van een gemeentelijke bibliotheek geweest) en 
schudden hun hoofd. Ten slotte, op de bovenste ver-
dieping, vonden ze de gezochte naam op een visite-
kaartje: Karl Ellmer; daarboven een koperen plaatje met 
weer een naam – maar die ging hun niets aan. Een tijd-
je staarde het echtpaar zonder hoop naar de deur; daar-
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na stak de man een vinger uit en drukte op de bel. De 
knop van de bel trok zich terug en sprong naar voren 
zonder het minste geluid.  
 ‘Natuurlijk – waar moet hier de stroom vandaan ko-
men?’ zei de vrouw wijs; daarna klopte ze met haar 
knokkel een paar keer op de deur. Het bleef stil. Ook 
de man klopte nog een keer, eerst met zijn knokkel en 
daarna met zijn vuist; het deurpaneel trilde en fijn kalk-
stof ritselde over het hout...  
 Ten slotte gingen ze zonder een woord te zeggen 
weer de trap af. Ze liepen langzaam, in zekere zin om 
het lot nog een kans te geven – en bleven op de tweede 
overloop voor het open raam staan. Omlijst door een 
vierkant van muren – de vierde muur was neergehaald 
(ik bedoel de muur tegenover het echtpaar voor het 
raam) en bood daarachter uitzicht op de kerk: de lucht-
bogen en hun pijlers – dus omlijst door dat vierkant lag 
er een kleine, gecultiveerde moestuin met bonen, sla-
planten, keukenkruiden en een rozenstruik.  
 ‘Wat vind jij? Moeten we op hem wachten, op die 
meneer Ellmer?’ vroeg de vrouw fluisterend; dat ze 
fluisterde, besefte ze waarschijnlijk niet – ook niet dat 
de man zijn arm om haar heen sloeg en geen antwoord 
gaf. Hoe lang ze zo gestaan hadden en diep in gedach-
ten naar het tuintje gekeken hadden, wisten ze niet... 
Waren de zon en de maan eroverheen gegaan, dan had-
den ze het niet gemerkt. Ondertussen kwamen er van 
beneden plotseling stappen, die langzaam de trap op-
gingen; een jonge man bleef met zijn hoed in de hand 
voor het echtpaar staan.  
 ‘Ellmer,’ zei hij. ‘Het spijt me, ik kon niet eerder ko-
men. U weet wel hoe het is.’ Hij ging hen voor, maakte 
de voordeur open en ze gingen een ruime kamer bin-
nen, waar bij het raam een oorfauteuil stond; in de 
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stoel zat een oude man te slapen, die ondanks de broei-
erige hitte in een soort cape gehuld was. ‘Mijn oom,’ 
legde de jonge Ellmer uit. ‘Hij hoort niks. We hoeven 
niet zachtjes te doen. Ik geloof dat hij zelfs van de be-
schieting niks gehoord heeft.’ Toch dempte hij zijn 
stem; de man en Ellmer gingen samen naar het andere 
eind van de kamer en bespraken staand de opdracht 
die Ellmer uit moest voeren. ‘Nou, geef uw brief maar; 
ik ga al over drie dagen weer terug naar Hamburg. Na-
tuurlijk moeten we proviand inslaan, hebt u iets te ro-
ken? Tien sigaretten zijn genoeg...’  
 De twee mannen mompelden zacht en de vrouw 
liep door de kamer heen en weer, overmand door on-
geduld. Ze liep naar het raam, keek naar beneden en 
dacht: misschien neemt hij alleen het geld aan, de vet-
bonnen en de sigaretten en gooit hij de brief onderweg 
al weg... Misschien voorbij Ludwigslust? De straat lag 
er nog steeds volkomen verlaten bij, alsof hij uitge-
brand was door de hitte; heel in de verte hoorde je nu 
een grote vrachtwagen rijden, maar het geluid, dat ge-
filterd werd door de dunne zeef van de kapotgeschoten 
huizen, kwam van zo onwerkelijk ver als van een ande-
re planeet... De mannen waren nog steeds in gesprek, 
zij begon weer te ijsberen en bleef ten slotte vlak voor 
de oude man staan, die ongestoord doorsliep – het zag 
er al bijna uit alsof die slaap al een eeuwigheid geleden 
was begonnen. Op een tafeltje aan de voeten van de 
oude man lag een opengeslagen boek. De vrouw, die 
een beetje bijziend was, bukte zich over de tekst en ter-
wijl de vrachtwagen verdween en het donkere ronken 
van de motor in de eindeloze verte verdween, las de 
vrouw in de Brief aan de Filippenzen uit hoofdstuk 4, 
vers 7: Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven 
gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.  
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De getrouwe Antigone 
 
Het graf lag tussen de volkstuintjes; er liep een smalle 
weg langs en die werd op dat punt breder, als een ver-
zande rivierbedding die een eiland omsluit. Het houten 
kruis begon al te verweren; de letters R.I.P. waren door 
de regen uitgewist en de stalen helm zat er scheef op 
en leek een grijns waarmee de dood nog altijd de wacht 
hield. De gieter en de harken lagen ernaast; het meisje 
Carola zette de mand neer met de viooltjes die ze 
rondom wilde planten en keerde zich naar haar metge-
zel, die verveeld toekeek en onder zijn beschermende 
hand de lucifer aanstreek om de Camel in zijn mond-
hoek aan te steken.  
 Geen zuchtje wind. De lente, die aan frisheid ver-
loor, ging al over in de belofte van de zomer, de sering 
verwelkte, de afzonderlijke nageltjes werden bruin en 
begonnen van paars en lila te veranderen in de kleur 
van de vruchtgroep, de rode meidoorn bruiste gewel-
dig op en de tulpenstengels, lang uitgegroeid, droegen 
de vorm van hun urnen alleen nog vandaag en morgen 
– daarna was ook dat voorbij. Een lelijke, oude vaas en 
twee kleine schaaltjes van aardewerk dienden om de 
bloemenpracht op te vangen – nu waren de lelietjes-
van-dalen aan de beurt, de narcissen, die een ziekelijke 
indruk maakten, en de witte meidoorn, die het gevoel 
van volheid en weelderigheid probeerde te wekken dat 
een vreemd contrast vormde met de onaangename 
geur van zijn kleine, weinig bestendige bloesem.  
 ‘Wanneer de rode en de witte meidoorn voorbij zijn, 
komt er een tijd helemaal niks,’ zei Carola; ze bukte en 
goot het vuile water uit de beide schaaltjes, vulde ze 
weer met schoon water en slaakte een zucht.  
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 ‘Rozen,’ zei de jonge man. ‘Maar die zijn er nog niet. 
Je hebt gelijk: daartussen is niks. Hooguit een paar sier-
struiken, roze en gele, maar als je takken vindt, moet je 
die afbreken –’ Hij knipoogde naar haar.  
 ‘Nee,’ zei ze gauw.  
 ‘Niet afbreken? Nee? Dan moet hij daar beneden 
wachten tot er weer rozen bloeien.’ Hij lachte ruw en 
verlegen; het meisje begon het graf schoon te maken, 
de afgevallen bloesems zorgvuldig bijeen te rapen en 
de zijkanten van de smalle heuvel met de hark en haar 
handen scherper af te bakenen van de rand van de weg. 
(Zo kookte ze waarschijnlijk als klein meisje op het 
poppenfornuis al rijstebrij, pudding en dat soort dingen 
voor haar Ella en Edeltraut, ging het door zijn hoofd.) 
Weer moest hij lachen; ze keek wantrouwig op en on-
derbrak haar werk; het was echt alsof er op het graf, 
dat bedekt werd door de bloesems van de witte mei-
doorn, suiker gegooid was, of spelende kinderen wa-
ren, toen hun moeder riep, vergeten hun poppenser-
vies mee naar huis te nemen.  
 ‘Mag ik de mand met de plantjes?’ zei Carola. ‘Ik wil 
ze nu planten. Ook de stok om de gaten in de aarde te 
maken, telkens op gelijke afstand –’ Ze werd helemaal 
rood van ijver. ‘Haal hem zelf maar,’ zei de jongen en 
hij drukte zijn sigaret uit op een vermolmde paal. ‘On-
zin wat je daar doet.’  
 ‘Wat ik doe?’  
 ‘Nou – dat gedoe met dat soldatengraf. De hele tijd 
ben je hierheen gerend. September, oktober met lijster-
bessen, november, december met hulst en dennentak-
ken, daarna met sneeuwklokjes, krokussen en sterhya-
cinten. En dat allemaal voor een vreemde, van we je 
niet eens weet –’  
 ‘Wat weet ik niet?’  
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 ‘Wat voor iemand het was.’  
 ‘Nu is hij dood.’  
 ‘Misschien een SS’er.’  
 ‘Misschien.’  
 ‘Ja, schaam je je eigenlijk niet?’ zei de jongen heftig. 
‘Je oudste broer is door die schoften in Mauthausen 
omgebracht. Waarschijnlijk hebben ze hem –’  
 ‘Stil toch!’ Ze hield met een wanhopige uitdrukking 
haar handen voor haar oren; hij pakte haar bij haar pol-
sen en trok die naar beneden; ze stribbelde tegen, hijg-
de, hun gezichten waren heel dicht bij elkaar en plotse-
ling liet hij haar los.  
 ‘Ga je gang maar. Maakt me niet uit. Maar ik heb er 
genoeg van. Ajuus –’  
 ‘Niet weggaan!’  
 ‘Waarom niet? Je hebt toch gezelschap? Ik zoek an-
der gezelschap.’  
 ‘Dat ken ik,’ zei het meisje verbitterd. ‘Dat van de 
zwarte markt.’  
 ‘Nou en? De zwarte markt is niet erger dan jouw 
geestenparade. Spoken als hij daar... Wormen en ma-
den.’ Hij wees met zijn hoofd naar het graf, dat nu, 
misschien doordat de harken er tijdens hun worsteling 
dwars overheen gevallen waren, een verstoorde indruk 
maakte en er verlaten uitzag.  
 ‘Kom,’ zei de jongen kalm. ‘Ik heb chocola.’  
 ‘Die mag je houden.’  
 ‘En kousen.’ Stilte. ‘En een fles likeur.’  
 ‘Waarom lieg je?’ vroeg het meisje koel.  
 ‘Nou, als je weet dat ik lieg,’ zei de jongen gelaten, 
‘kan ik wel ophouden. Of denk je dat ik het leuk vind 
om te liegen?’  
 ‘Dan lieg je dus uit treurigheid,’ zei Carola kortaf.  
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 Ze zwegen, de middagzon brandde en de lucht zin-
derde als anders alleen in de zomer, een vluchtig flit-
sen, de zachte schreeuw en het angstige zuchten van de 
moederlijke natuur. Een stuk omgevallen schutting lag 
langs de weg; als bij afspraak gingen ze erop zitten; de 
jonge man trok Carola tegen zich aan en legde als een 
verdwaalde hond zijn hoofd in haar schoot. Ze zat heel 
rechtop en staarde met wijdopen ogen naar het solda-
tengraf...  
 ‘Denk je echt dat Clemens zo pijnlijk –?’ vroeg Ca-
rola zacht. ‘In de steengroeve of...’  
 ‘Ik weet het niet. Laat maar. Pieker er niet over,’ 
mompelde hij als in slaap. ‘Voor Clemens is het voor-
bij.’  
 ‘Ja,’ zei ze werktuiglijk, ‘voor Clemens is het voor-
bij.’ Ze knikte een paar keer met haar hoofd en begon 
daarna opnieuw. ‘Maar ik zou het toch willen weten.’  
 ‘Wat – weten?’  
 ‘Of hij nu rust heeft,’ zei ze half gesmoord.  
 ‘Wees maar gerust. Je weet toch waarvoor hij gestor-
ven is?’  
 ‘Ik weet het. Maar zie je, als kind kon ik al niet sla-
pen, als mijn speelgoed op de binnenplaats was blijven 
liggen, het houten paard of de pop. Stel dat het regent! 
Als hij alleen is en bang in het donker, dacht ik. Begrijp 
je dat dan niet?’  
 Hij gaf geen antwoord; Carola leek dat ook niet te 
verwachten, maar richtte haar vragen aan heel iemand 
anders. ‘Is sterven moeilijk? Jij kunt het me vertellen. 
Het moment waarop de ziel zich losmaakt van alles 
wat hij heeft?’  
 Nu stak er toch een lichte bries op, die de uiteinden 
van de wittemeidoorntakken opwoei; de schuin inval-
lende zonnestralen zwierven over de stalen helm en 
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ontstaken op de verblinde oppervlakte een piepklein 
vonkje licht.  
 ‘Lig je goed?’  
 De jonge man gooide zijn hoofd als in een droom 
heen en weer in haar schoot; zijn jonge, somber gewor-
den gezicht met de lijnen van de onbarmhartige jaren 
ontspande zich onder de strelende handen, die zijn 
weerspannige haarlokken langzaam en zachtjes glad 
probeerden te strijken en over zijn voorhoofd naar zijn 
slapen en vandaar over zijn wangen gingen... Zijn lip-
pen, die haar koele vingers met een zacht zuigende kus 
probeerden vast te houden... Tot de vingers ten slotte, 
zelf rustig geworden, in zijn hals bleven liggen, waar 
met gelijkmatig sterke slagen de levende slagader klop-
te.  
 ‘Ik lig goed,’ antwoordde de jonge man met zwakke 
stem. ‘Ik zou wel altijd zo willen blijven liggen. Altijd...’ 
Hij zuchtte en fluisterde iets wat Carola niet verstond, 
omdat hij daarbij zijn mond op haar handen drukte, 
maar ze vroeg er ook niet naar.  
 Na een tijdje zei het meisje: ‘Ik moet nu verder met 
mijn werk. Moeder komt straks thuis. Ik mag trouwens 
niet vergeten: de curatur vroeg gisteren naar je. Er is nu 
een groot gebrek aan oudere misdienaren, vooral bij 
hoogmissen, weet je, op hoge feestdagen en zo. Of jij 
niet –?’  
 ‘Nee. Dat wil ik niet.’ De jongen vertrok zijn mond.  
 ‘... De kleintjes kunnen de tekst niet onthouden, ze 
leren slecht en zijn onbetrouwbaar,’ vervolgde ze on-
verstoorbaar en vasthoudend. ‘Kortgeleden bij het re-
quiem –’  
 Ze haperde. Vlak voor hen beiden vloog een ci-
troenvlinder met oefenende vleugelslagen voorbij en 
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streek vol vertrouwen en uitgeput neer op de mand 
met de plantjes.  
 ‘Voor mijn part,’ zei de jongen. ‘Nee: voor jouw 
part,’ verbeterde hij. ‘Dat jij rust hebt,’ voegde hij er 
nog aan toe.  
 ‘Dat hij... rust heeft,’ zei ze en ze greep naar de 
mand met de plantjes.  
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Koekoek 
 
Man en vrouw werden bijna tegelijk wakker, terwijl de 
koekoek riep. Het was een flink, asgrauw mannetje met 
zwartachtige strepen op zijn buik; in de buik van het 
wijfje dat hij lokte rijpte al dringend en ongeduldig het 
ei dat ze vandaag nog zou leggen – waarschijnlijk tus-
sen de eieren van de grasmus, het roodborstje of de 
witte kwikstaart; waar kon haar niet schelen. Doordat 
het huis vrij dicht bij de bosrand lag, was ook de koe-
koeksroep dichtbij; hij kwam steeds dichterbij, haast of 
hij behekst was; de vrouw, die nog half sliep, dacht dat 
ze de schaduw van een grote vogel voorbij zag trekken 
en de boomtop zag bewegen, toen er ‘Koekoek!’ en 
‘Koekoek!’ werd geroepen. De man, een oorlogsinvali-
de, greep kreunend en uit gewoonte naar haar hand, 
terwijl hij zich nog uitrekte; de wijfjeskoekoek in plaats 
van de vrouw (en niet haar licht bevende hand) weiger-
de hem een antwoord, door bij het mannetje weg te 
vliegen en het gevoel van de vrouw met zich mee te 
nemen... Helemaal weg van de lelijke, bruine kruk, die 
tegen de onderste rand van het bed leunde. Weg: haar 
gevoel, en ver weg: van de man met de hompeltrots en 
deze kamer, waarvan de ramen wijd openstonden, was 
alles wat buiten haar gevoel nog aanspraak op haar 
maakte; weg was zijzelf en zichzelf ontvallen als de 
grasmus, die het geruilde ei zo innig zou bebroeden of 
ze het in haar eigen schoot gedragen had, en die zon-
der medelijden haar eigen ei op de grond te pletter zou 
zien vallen, als ze het vreemde ei eenmaal onder haar 
veren en haar bevende lijfje had...  
 Dit was het moment waarop man en vrouw elke dag 
met elkaar spraken: over de tuin bijvoorbeeld en de 
pasgezaaide erwten, waar de woelmuizen zich aan te 
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goed deden, de jonge koolrabi, die de konijntjes opge-
vreten hadden en de pasgeplante tomatenplanten, die 
vannacht waarschijnlijk vernield waren door de storm, 
die ze met touw en al gewoon van de steunen had ge-
veegd. Het was kouder geworden; verder naar het wes-
ten had een onweer zich ontladen en dat was waar-
schijnlijk op de bossen en tuinen neergekomen. De 
lucht was nog steeds bewolkt; de wolken die net rode 
randen hadden, dreven als mythologische schepen 
door de schemering, getrokken door de vogels van Ve-
nus, die aan één stuk door ‘Koekoek!’ riepen. Allebei 
wachtten ze – de man op de vrouw... ja, ook de vrouw 
op de man – tot de ander begon te praten: over de tuin 
bijvoorbeeld en de pasgezaaide erwten, waar de woel-
muizen zich aan te goed deden, de jonge koolrabi, die 
de konijntjes opvraten en de pasgeplante tomatenplan-
ten, die vannacht waarschijnlijk vernield waren door de 
storm – en daarna gaven ze het op.  
 Een derde praatte aan één stuk door en begon tel-
kens opnieuw. Steeds hetzelfde. Twee dezelfde gelui-
den, alleen klank en weerklank.  
 ‘... vier, vijf.’ Nu telde de man met de koekoek mee, 
hoe lang het nog zou duren tot hij eindelijk zijn beloof-
de prothese kreeg, een echt goede, Jezus Christus... 
‘Zes, zeven –’  
 ‘... twaalf, dertien...’ De vrouw was al verder, bijna 
tweemaal zo ver, al wist ze niet wat ze eigenlijk wilde 
horen. ‘... acht, negen, tien...’ telde de man verbitterd.  
 ‘... vijftien –’ vervolgde ze radeloos, terwijl de man 
het ontmoedigd opgaf, en ze bleef bij twintig steken.  
 Nu was het echt een getal van twee cijfers waarmee 
ze de invalide voor was – toen de mannetjeskoekoek 
plotseling ophield, wegbleef en midden in het roepen 
de loktoon onverwachts afgebroken had. De kat op 
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strooptocht onder de boom waarop hij zat was ervan-
door en hijzelf was weggevlogen: het bos in en weg 
van de bewoonde wereld, steeds verder en verder weg. 
Bij het wegvliegen liet hij nog een paar geluiden, steeds 
zwakker, achter op zijn vlucht, maar dat hij zwakker 
geworden was hadden man en vrouw niet meer ge-
merkt, omdat ze allebei met een lichte schrik alleen 
maar voelden dat hij weg was. Twintig keer koekoek 
had de vrouw geteld en de man tien keer. Twintig jaar 
lang was ze de koekoek gevolgd in het woud van haar 
wensen, het woud van het verleden, de zonden in ge-
dachten, de begeerten en de zonden uit nalatigheid. 
Tien jaar lang was de man in de toekomst (wanneer hij 
misschien een goede prothese, de beloofde, echt goede 
prothese kreeg, Jezus Christus!) de koekoeksroep ach-
ternagegaan. Twintig jaar achteruit en tien jaar vooruit. 
In totaal dertig: een mensenleven scheidde de man en 
de vrouw...  
 Nu was de koekoek in een kring gevlogen en nader-
de het huis opnieuw; zijn snavel was opengesperd van 
verrukking, zijn lijf beefde en het eind van de tak ook, 
toen hij neerstreek. Het “koekoek – koekoek” kwam 
vol en week en sensueel uit zijn keel; het was zo dicht-
bij, dat nu de bladeren, het hele bladerengewelf, de he-
mel en de nevelige hemelkoepel erdoor geschokt wer-
den. Als een echo antwoordde de donder, die net als 
de koekoek een kring had gemaakt en teruggekomen 
was. Roep en lot verbonden zich als donder en koe-
koeksroep. Elke koekoeksroep lokte de donder uit en 
elke donder de koekoeksroep. Er ging een bliksem 
door de lucht en onder de gesloten oogleden van de 
wijfjesmens. In elke bliksem was een gezicht: dit was 
van Jakob, met wie ze als jong meisje voor het eerst de 
dansvloer opging, en dit van de knappe Philipp, met 
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wie ze graag had willen trouwen, dit van Eduard, die na 
de verloren Wereldoorlog naar Canada wilde emigre-
ren, dit van Karl met de pelsdierenfarm ergens in de 
bergen, dit van Ernst, een jonge bankemployé, die 
door de grote crisis van 1931 uit het zadel was gewor-
pen. Ook de gezichten waren erbij van de twee Fran-
sen die als krijgsgevangenen een paar jaar geleden het 
gebombardeerde dak van haar huisje gedekt en het hek 
van het hazenhok gerepareerd hadden – haar man was 
aan het front... En pas het jaar daarop, toen de wilde 
wijnstok tegen de schutting van de tuin dreunde van 
het gonzen van de bijen, ontmoette ze ook hem. Ver-
beten en kwaad hing hij in zijn krukken; hij hoefde nu 
alleen nog maar zijn linkerschoen en niet meer zijn 
rechterschoen aan te trekken en wachtte op een goede 
prothese, een echt goede prothese, die ze hem, Jezus 
Christus, al zo lang beloofd hadden...  
 De koekoek riep nog steeds. Terwijl hij doorging, 
veranderde de klank van zijn stem; die werd nog voller, 
nog dieper en leek ten slotte op gesnik, tot hij uiteinde-
lijk in snikken gesmoord werd. Gepijnigd draaide hij 
zijn kop boven zijn nekveren en ontmoette, niet ver-
baasd of ontdaan, de ogen van de wijfjeskoekoek. Zij 
was hem ongeweten en ongewild van boom tot boom 
nagevlogen en keek hem nu onbeweeglijk aan; zijn 
gouden ogen gingen wijdopen, zijn vleugels vielen mat 
uiteen, zijn tenen leken vastgekluisterd en zijn snavel 
gaf geen kik. Nog één keer en nu voor het laatst stoot-
te de koekoek zijn lokroep uit; er ging een windvlaag 
door de boomtoppen, in de kamer viel de kruk op de 
grond en de vrouw kwam overeind met een heel ontzet 
gezicht.  
 ‘Laat maar liggen,’ zei de man gedempt. ‘Ik krijg bin-
nenkort een nieuwe – een echt goede prothese – dat is 



 76 

een ding dat zeker is. Ik heb meegeteld. De koekoek 
heeft nog maar één keer geroepen en binnenkort roept 
hij helemaal niet meer.’  
 Intussen waren de vogels allang verdergevlogen; hun 
vleugelpunten raakten elkaar zacht; de magische krin-
gen die ze beschreven vormden, onzichtbaar voor alle 
ogen, een schimmig nest. ‘Heb je pijn?’ vroeg de vrouw 
ongerust en nam de man in haar armen. ‘Je hebt toch 
altijd pijn in je knie, wanneer het weer omslaat, zoals 
vandaag?’  
 Hij schudde zwijgend zijn hoofd; dat betekende 
waarschijnlijk: ‘Nee, ik heb geen pijn’ en zei daarna op-
gelucht: ‘Herinner me eraan dat ik meteen na het ont-
bijt de tomaten weer opbind. Het is zonde om ze op de 
grond te laten rotten.’  
 Daarna kregen ze het over die tomaten en de man 
zei dat hij in de tuin konijnenvallen uit zou zetten, de 
erwten om zou spitten en in plaats daarvan savooie-
kool wilde planten. ‘Of boerenkool – Vind je ook niet?’  
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Vorage op reis 
 
‘Verdomme, die mensen hier hebben geen greintje ge-
voel voor humor!’ Zwarte Étienne uit Montpellier 
(zwart als de zonde en als de kersen die hij aan het 
plukken was) liet zijn korte benen boven de luchtige 
diepte bungelen en schoof met zijn gespierde achter-
werk heen en weer op de tak.  
 ‘Ik zou wel eens willen weten waar ze dat vandaan 
moesten halen,’ zei blonde Fernand gelaten, terwijl hij 
de kersenpit uitspuwde: ‘Of vind je dat daar veel reden 
voor is – in dit smerige Berlijn? Ze wonen tenslotte 
niet allemaal in een villa met moestuin in Tegel, nou, 
en daarom...’  
 ‘Reden – trek die tak daar eens naar beneden en 
vreet niet alles alleen op! Reden? Als ik een reden had, 
dan had ik geen humor nodig. Of denk je soms dat 
mijn oom als grensganger in de maquis een reden had? 
Ik bedoel nu niet mijn oom Guillaume, maar oom Ni-
colas, die voor zijn executie gezegd schijnt te hebben –’  
 ‘Ik weet het, ik weet het. Je bedoelt niet oom Guil-
laume uit Arles –’  
 ‘Uit Nîmes!’  
 ‘Uit Nîmes, die de stierenvechter Louis –’  
 ‘De stierenvechter Henri!’  
 ‘Verdomme: Henri. Je bedoelt oom Nicolas, die 
voor zijn executie gezegd schijnt te hebben... Vreet niet 
alles alleen op! Of denk je dat de dikke Bartholomäus 
de kersentaarten bakt met de pitten die jij als varken op 
de grond spuwt?’  
 De beide sergeants grijnsden naar elkaar; daarna zei 
blonde Fernand: ‘Geef de mand maar en praat me niet 
van humor. Een misdadiger als jij heeft geen humor.’  
 ‘O nee?’  
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 ‘Vraag Bartholomäus maar of jij er een bent. Nou? 
De mand is nog niet halfvol. Maar je buik wel, wed ik.’  
 ‘Wat heb jij met mijn buik te maken? Bemoei je met 
je eigen zaken.’  
 ‘Ik wist wel dat jij geen gevoel voor humor hebt. De 
mensen bij jou in het diepe Zuiden hebben geen van 
allen gevoel voor humor,’ zei Fernand voldaan.  
 ‘Laat me niet lachen.’  
 ‘Dan is er nog hoop.’  
 ‘Hoezo?’  
 ‘”Dat je gered wordt, mijn kind...” zei pater Vorage 
altijd. Heb jij pater Vorage eigenlijk gekend?’  
 ‘Voyage?’  
 ‘Onzin. Pater Vorage. Voyage was zijn bijnaam. Wist 
je dat niet? Helemaal niet slecht voor die reislustige 
man met zijn vliegtuigvehikel op wielen en de kerkklok 
naast het stuur.’  
 ‘Jij wilt me zeker laten stikken in een kersenpit? 
Maar juich niet te vroeg.’  
 ‘Natuurlijk hoop ik dat je stikt. En wel zo gauw mo-
gelijk, dat er nog wat van de kersen overblijft.’  
 ‘Ik begrijp dat jij gered bent door die edelmoedige 
pater Vorage. Vandaar je naastenliefde.’  
 ‘Had ik het dan over naastenliefde? Ik had het over 
humor.’  
 ‘Dat merk ik.’  
 ‘Jij merkt helemaal niks. Humor is gewoon een an-
dere naam voor die pater Vorage. Of Voyage. Wat je 
wilt.’  
 ‘Dat gaat me te hoog.’  
 ‘Hoe hoger, hoe beter, de kersen die bovenin han-
gen zijn altijd de beste. Ik vertel trouwens alleen over 
Voyage, of liever Vorage, als je ophoudt met kersen 
slikken. Of denk je dat ik je zondige leven nog steun?’  
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 ‘Schurk!’ zei zwarte Étienne liefdevol. ‘Maar dat je 
ziet dat wij uit Montpellier nog vlak voor de executie 
gevoel voor humor hebben –’ Hij bolde zijn wangen, 
proestte en spuwde een lading pitten in het gezicht van 
blonde Fernand. Meteen gingen de twee elkaar te lijf. 
De boomtop beefde, lichtflitsen gingen over hun ge-
zichten en sprongen van de ene plek naar de andere, de 
tak kraakte, ze vochten geluidloos en hielden elkaars 
handen vast, tot Fernand ten slotte de polsen van 
zwarte Étienne naar buiten draaide.  
 ‘Ben je eindelijk bekeerd? Dan laat ik los en vertel 
over pater Vorage.’  
 ‘Bedankt voor deze manier van bekeren en ook voor 
pater Vorage,’ zei Étienne verbitterd en wreef zijn pol-
sen. ‘Bekeren is geen kunst, als je de vijand neerlegt.’  
 ‘Klopt. Maar wat moest ik doen? Ik ben pater Vora-
ge niet. Bij pater Vorage viel je gewoon om van het la-
chen, voor je neergeschoten werd. Stel je voor: Kortge-
leden zag ik pater Vorage terug bij de Arc de Triom-
phe, met de wagen of liever de vliegtuigromp waarmee 
hij van vliegveld naar vliegtuig rammelde. Ik sta daar 
nietsvermoedend op de Place de l’Étoile – je hoeft niet 
“aha” te zeggen en hij kwam helemaal niet – het we-
melde niet bepaald van de mensen, er waren alleen 
Amerikanen om foto’s te maken, toen de Dakota, een 
mammoet op wielen – je kent wel die transportvliegtui-
gen met het kenteken van de Royal Air Force – om zo 
te zeggen aan kwam stuiven. Natuurlijk was er meteen 
een oploop, de wagen stopte voor het graf van de on-
bekende soldaat en die goede Vorage stapte uit om bij 
het graf te bidden. Hij zag er nog precies zo uit als 
vroeger: een graatmagere man met veel te grote handen 
en voeten en een cholerisch kindergezicht, dat rood 
aanliep van verontwaardiging, als iemand van ons niet 
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het verschil wist tussen laten we zeggen een spiraal-
boor en een drilboor. Ook zijn vliegtuigromp van oud 
metaal was nog onmiskenbaar hetzelfde: het gedeukte, 
vreselijk rammelende ding met al die kogelgaten en de 
afgebladderde lak. Het was zijn trots, dat monster, dat 
afgedankte transportvliegtuig, dat hij gewoon op vier 
wielen had gezet en veranderd in een auto of eigenlijk 
een bus, die behalve de bestuurder nog dertig personen 
kon vervoeren. Toen na de landing van de Engelsen de 
benzine een keer schaars werd, bouwde hij gewoon een 
houtgasgenerator, wat vind je daarvan, en zette die ei-
genlijk meer voor de grap op zijn vliegtuigromp. Voor-
op het grote ijzeren kruis en achterop de houtgasgene-
rator – dat was typisch Vorage, een constructief genie. 
Zijn passie was techniek; met de erfzonde stond hij op 
goede voet, want een paradijselijke wereld had hij on-
verdraaglijk gevonden. Hij moest verbeteren. Hij 
moest perfectioneren. Moest de dingen nodig gecom-
pliceerder en de bediening eenvoudiger maken. 
“Doodeenvoudig” noemde Vorage die ontwikkeling. 
En hij had niet eens ongelijk, hij kende de mensen heel 
goed. Precies zo behandelde hij de zielen. Die bevielen 
hem niet. Ze moesten verbeterd worden, aan de gang 
gebracht, geolied en vereenvoudigd worden. Door 
geen schok mochten ze minder presteren, een verkeer-
de handeling mocht ze niet in de war brengen en eigen-
lijk mocht dat niet eens kunnen. “Doodeenvoudig” 
was zijn devies ook in de zielzorg. Ik verdacht hem er 
trouwens van dat hij helemaal niet zo praktisch was als 
hij dacht. Nou ja. Jij zult wel zeggen: een man apart. Ik 
weet het niet. Hij was verliefd op de vooruitgang en als 
een echte Fransman verliefd op de rede. Daardoor had 
hij iets droogs, begrijp je, en een vleugje ironie. Soms 
was het verdomd gevaarlijk als hij tussen twee alarmen 
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door van het ene vliegveld naar het andere raasde en 
zijn piloten bij elkaar zocht om de mis voor ze te lezen. 
Hij had genoeg fantasie om te weten dat het elk ogen-
blik afgelopen kon zijn. Maar hij was helemaal niet 
bang. Wanneer het erg slecht ging, trilde zijn linker-
wang een heel klein beetje, verder niks; dan haalde hij 
een schaartje uit zijn vestzak en knipte zonder een 
woord te zeggen de haren uit zijn neusgaten. Soms 
vroeg ik me af wat hij eigenlijk belangrijker vond: zijn 
techniek of de missie, en toen de radio net een keer 
Duitse vliegtuigen aangekondigd had, vroeg ik het hem 
zelf.’  
 ‘Ja – en? Wat zei pater Vorage?’  
 ‘Hij had waarschijnlijk geen tijd meer om er iets over 
te zeggen; de sfeer was gespannen en even later lagen 
we op onze buik. Daarna was er iets te repareren: de 
Dakota zag er een beetje vreemd uit en wist blijkbaar 
zelf niet eens meer waarvoor hij gebouwd was. Ten 
slotte reden we verder, dat wil zeggen: de Dakota reed 
en wij duwden en daarbij vertelde pater Vorage dat hij 
altijd zijn vliegbrevet had willen halen.’  
 ‘Nou, zover is het waarschijnlijk niet meer geko-
men.’  
 ‘Natuurlijk niet. De oorlog was afgelopen, Vorage 
en zijn Dakota gingen weer naar huis. Maar kortgele-
den, op de Place de l’Étoile, vielen we elkaar bijna in de 
armen van louter tederheid. Natuurlijk vroeg ik naar 
zijn vliegtuigromp en of die soms helemaal gedemon-
teerd of gesloopt was. Gesloopt? Integendeel, zei hij. 
Die stond nu naast de andere kerk en binnenkort zou 
een dominicaan hem gebruiken voor de missie. Alles 
was er: het kruis en de klok, en je hoefde alleen maar te 
luiden, dan kwamen er al mensen genoeg.’  
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 ‘Dat geloof ik wel. Dertig bekeerlingen zeker,’ zei 
Étienne en spuwde opnieuw een lading kersenpitten 
uit; hij was stiekem blijven vreten en schaamde zich 
niet eens.  
 ‘Als ik nu geen humor had...’ zei Fernand uit Ba-
paume in Normandië.  
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Hier was de tijd voorbij 
 
Kortgeleden beweerde Absalom – hij heet natuurlijk 
geen Absalom, maar wij, zijn schoolvrienden, noemen 
hem zo en waarom zal ik naderhand uitleggen, als ik er 
nog tijd voor heb – de meeste ervaringen krijg je tegen-
woordig op een bank bij de autoriteiten. ‘Je komt toch 
mee? Ze zitten daar piekfijn in een flatgebouw van glas 
en beton, het lijkt wel een vakantieoord.’ Ik wilde eerst 
niet, maar Absalom zei dat daar een stenotypiste zat 
die ik moest zien, want die was precies mijn type. 
Goed, ik liet me overhalen, ik laat me veel te makkelijk 
overhalen, en ging met Absalom mee. Natuurlijk was 
die secretaresse alleen maar bluf. Zittend was ze inder-
daad mijn type, maar toen ze opstond, goeie genade, 
ontbrak van onderen zo’n beetje de helft die je gezien 
haar hals had mogen verwachten. Ze had korte been-
tjes – eeuwig jammer van dat knappe hoofd.  
 Gelukkig voor Absalom bleek dat pas later, pas aan 
het eind van het verhaal dat Absalom vertelde; anders 
had ik niet het geduld gehad om zo lang te luisteren. 
Overigens had hij het vast al twintig keer verteld, 
steeds een beetje anders, en dat hij het nu opnieuw ver-
telde, bewees alleen maar dat hij het nog steeds niet 
snapte, al hadden zijn vrienden en ik het telkens weer 
uitgelegd en hem uiteindelijk met zijn trouweloze Elli 
naar het achterste Achter-Indië gewenst en er ‘Donder 
op! Kom niet meer terug! Laat me met rust!’ bij geroe-
pen.  
 ‘Ik snap het niet. Ze had toch kunnen wachten? Wij 
soldaten wachtten ook – we wachtten op ons kloffie en 
wachtten tot we het weer weg konden smijten. In de 
tussentijd deden we niks anders dan wachten: bij het 
wachtkloppen en in de kazerne, met verlof en aan het 
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front. We wachtten om van het oosten naar het westen 
en van het westen weer naar het oosten te komen, en 
toen we achter het prikkeldraad zaten, wachtten we 
ook: sommigen in Canada of Texas en anderen in Le-
ningrad.’  
 ‘Natuurlijk,’ zei ik, terwijl ik in gedachten het hoofd 
van het meisje achter de glazen deur probeerde te be-
oordelen; maar of ze pas twinig was of ouder, kwam ik 
niet aan de weet, want je kunt een meisje pas beoorde-
len, als ze opstaat van haar stoel. ‘Laat maar. Je komt er 
toch niet achter waarom ze niet kon wachten. Ze kon 
dat nou eenmaal niet aan. We zijn niet allemaal hetzelf-
de.’  
 ‘Maar kijk eens –’ Hij praatte weer door, over koet-
jes en kalfjes.  
 Tegenover de glazen deur was een enorme glazen 
wand: allemaal lucht, we waren op de vijfde verdieping, 
de zwaluwen schoten daar voorbij en je kon ver het 
land in kijken, tot de rand van de naaldbossen, over 
landwegen, buitenwijken en wateren heen. Praat maar, 
dacht ik, praat maar. Ik vind het best. Het werk op het 
kantoor ging heel langzaam en – omdat het steeds weer 
onderbroken werd door telefoontjes: How? Please! 
Yes! No! – koortsachtig traag, al rammelden de meisjes 
achter hun machines als bezetenen op de toetsen... 
Maar gek genoeg had ik het gevoel of het met de zon 
aan de hemel en de schaduwen die over het land gle-
den sneller ging dan met het dicteren en de ratelende 
schrijfmachines, die het dictaat uit het stenogram op 
het document overbrachten en vier of vijf doorslagen 
maakten.  
 ‘Bij het laatste verlof zei ik nog: het duurt niet lang 
meer. Ga daar maar van uit – nu duurt het niet lang 
meer,’ babbelde Absalom maar door.  
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 ‘Ja, ja.’ Het was echt heel vreemd hoe het land tij-
dens het wachten veranderde: alleen de zwaluwen wa-
ren steeds dezelfde en aan de manier waarop ze bleven 
vliegen en hun bochten maakten zag je heel duidelijk: 
ook de komende duizend jaar leerden ze er niets meer 
bij. Ik was de secretaresse waarschijnlijk door het suf-
fen en staren vergeten, want toen Absalom zei: ‘Zeg 
nou ook eens iets,’ en ik hem wel aan moest kijken, 
kreeg ik een schok. Natuurlijk had ik in mijn onderbe-
wustzijn het sloffen en het zachte ademen en kreunen 
al gehoord, maar zo onvoorbereid als dat schouwspel 
en die scène zich nu afspeelde op de lange, geboende 
vloer die naar de wachtbank leidde – alsjeblieft, zeg! Ik 
was volkomen verbluft.  
 Ik had bijna het gevoel of ik een vreselijk dure be-
grafenis op Bali bijwoonde:  
 Een stellage, een afgodsbeeld, dat geweldig opge-
smukt was en waarschijnlijk het lijk meevoerde, zweef-
de en wankelde over de vloer, gedragen door twee ou-
dere vrouwen – een chique met een schuin hoedje met 
bloemen en witte glacé handschoenen en een boerin 
(sluik haar, lange rok, zwarte omslagdoek), die het af-
godsbeeld over de grond trokken en het voorzichtig, 
maar stevig in hun armen hielden; aan dorre, volkomen 
stijve armen, die kaarsrecht naar voren staken. Een was 
een vrouw van honderd jaar, hoorde ik later, die hier-
heen gebracht was: op de tweede wachtbank tegenover 
ons en met haar rug naar de glazen kamer, naar de 
zwaluwen, het landschap en de schaduwen, die zich 
voortbewogen als de wijzers van een klok –  
 Ik geef toe: toen ik de oude vrouw aankeek, kreeg ik 
vreemd genoeg een verschrikkelijke schok. Ik had niet 
heviger kunnen schrikken van een versnelde film waar-
in het meisje voor mijn ogen (ik bedoel de secretaresse) 
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plotseling ineengekrompen en verschrompeld was. ‘Dit 
kan toch niet. Dit bestaat toch niet,’ zei ik totaal ont-
hutst. ‘En de lift is toch niet toegankelijk voor bur-
gers?’ (Nou, zo’n zinloos argument heb je eigenlijk al-
leen in een droom.) Maar het antwoord dat Absalom 
gaf was eigenlijk niet veel verstandiger. ‘Is dat voor jou 
een troost? Voor mij niet!’ Ik geloof dat hij wilde zeg-
gen dat het voor hem geen bewijs was. En waarachtig 
– dat was het ook niet, noch vóór het feit dat ze hier 
was, noch tegen het feit dat ze werkelijk van beneden 
naar boven gebracht was.  
 Haar twee dochters, twee Poolse vrouwen, leken dat 
niet te voelen. Ze spraken rustig en vriendelijk, maar 
onafgebroken op elkaar in, terwijl ze links en rechts het 
gebouw tussen hen in steunden en de gevels, nu eens 
links en dan weer rechts, tegen hun schouders legden. 
Begrijp me niet verkeerd, wanneer ik “gebouw” zeg; ik 
wil alleen maar zeggen dat dat onbegrijpelijke wezen 
volkomen af was. Ze was volmaakt als een zuil waar je 
alleen nog maar naar kunt kijken. Niets meer aan doen, 
het wordt niet mooier, niet beter, maar ook niet slech-
ter; niets meer meten, niets meer aan toevoegen, geen 
zonnewijzer, zandloper, staande klok – hier was de tijd 
voorbij. Zo zaten we te wachten: vijf mensen, dat wil 
zeggen: vier daarvan wachtten en de vijfde wachtte 
niet. Nee, de vijfde wachtte niet...  
 Ik zei al: zoals je een klap kunt krijgen, wanneer je in 
je droom uit bed rolt, kwam dat vreemde besef aan als 
een dreun tegen mijn hoofd. Gelukkig stond mijn type 
achter de schrijfmachine op dat moment op, en Absa-
lom, die boosaardig grijnsde, gaf een trap tegen mijn 
been. ‘Ben je klaar met die stomme Elli van je?’ vroeg 
ik meedogenloos – niet in staat om nog langer naar 
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hem te luisteren. ‘Allang,’ zei hij heel verbaasd. ‘Ik weet 
echt niet waarom ik je vandaag dat verhaal verteld heb.’  
 Maar zo is hij. Zo is Absalom. Pas wanneer het 
paard onder hem weggelopen is, zonder hem mee te 
nemen, merkt hij dat zijn verhaal volkomen overbodig 
is. Maar tot ergernis van al zijn vrienden hangt hij dan 
nog aan de boom.  
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In harmonie 
 
Daar was het dus. Daar was het weer, dokter. Ik had 
het eigenlijk al verwacht, sinds de kudde schapen een 
paar dagen geleden beneden langs het raam kwam... Al 
is zoiets aan de rand van de stad niets ongewoons. 
Maar toch. Ik zeg tegen mezelf: dat getrappel kondigde 
het aan. Dat getrappel, het stof en de wol, maar vooral 
dat getrappel van ontelbare hoeven onder dunne, 
breekbare poten. Dat was sinds honderdvijftig jaar 
weer de eerste kudde schapen die ik zag. Waanzinnig. 
Honderdvijftig? Waarom niet meteen duizend? Waar-
om niet sinds mijn executie toen in het tuchthuis in 
Rockenberg? Waanzinnig. Krankjorum toch? Maar je 
moet je toch oriënteren, je moet toch een markering 
aanbrengen, een cesuur: ervoor en erna en zo. Wie 
komt er anders nog uit? Die executie (mag ik geen 
“executie” zeggen? Nou, mij best, ik zeg het maar zo) 
was in 1922, of liever het voorgevoel. Sorry, u zult me 
niet geloven. Maar toen voelde ik al heel duidelijk dat 
ik later ooit onthoofd zou worden of liever: geëxecu-
teerd met de guillotine, om precies te zijn. Natuurlijk 
ben ik niet lijfelijk geëxecuteerd. Anders zat ik hier niet. 
Maar wat weet je, wat voelt zo’n kind diep in Oberhes-
sen, zo’n uitgehongerde jonge lerares (“schoolbeheer-
der” zeiden ze toen) met zevenentachtig kinderen, 
waarom die bang is voor een executie? Het was bela-
chelijk, het was waanzinnig – de Wereldoorlog was net 
voorbij. En zo fijn, zo goed en zo fijn als toen kan 
geen mens het nu hebben. Een kamer in het pension 
onder het dak; ik keek uit op de moestuin, nu weet ik 
het weer. Alleen al de geur van bonenkruid, dille, peter-
selie was die kamer waard – en dat je lekker veel kon 
eten. Lekker veel eten is er nu niet meer bij; waar-
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schijnlijk dachten de boeren allemaal dat ze me eerst 
eens vet moesten mesten, dat ik de kracht had, de 
kracht en de energie om het rietje te hanteren.  
 Waar mijn vermoeden dan vandaan kwam dat ik la-
ter ooit onthoofd zou worden, begrijp ik nu niet. Mis-
schien van de zenuwen, dokter? Misschien omdat we, 
zoals mijn moeder dacht, geen weerstand hadden? 
Kortom: ik was bang. Ik viel bang in slaap en nat van 
angst werd ik weer wakker. Ik was gewoon ondervoed. 
Langzamerhand – geen wonder met die kost – kwam 
ik natuurlijk aan. Ik werd rustiger, het was een warme 
zomer en het bier was lekker koud; elke zaterdag rol-
den de kegels als een volle, gemoedelijke donder over 
de kegelbaan.  
 Vreemd dat ik daar nu aan moet denken. Maar toch 
ook weer niet. Want de kudde schapen een paar dagen 
geleden zei al, voor ik het wist: eindelijk is alles goed en 
voorbij. Helemaal goed en voorbij.  
 Daar is het dus. Daar is weer wat ik vroeger “in har-
monie” noemde. Moet ik erachter proberen te komen 
wat het eigenlijk is? Wat die ademhalingen betekenen, 
die diepe, kalmerende ademhalingen in een lege kamer, 
een kleine, verlaten woning met niemand anders dan 
ikzelf? Want “leeg en verlaten” moet ik wel zeggen, 
sinds ik weet dat mijn man niet meer terugkomt, mijn 
zoon niet en mijn moeder niet – dus niemand die mijn 
leven nu nog met me zou kunnen delen en bij me op 
mijn kamer zou kunnen wonen. Toch ben ik niet bang 
meer, omdat ik weer in harmonie ben. In harmonie 
met wie? Dat zou ik nou zo graag willen weten, dokter 
– en tot gisteren in mijn keuken het water voor de kof-
fie kookte, had ik nog tijd genoeg om daarover na te 
denken. Ik mag alleen niet ophouden met ademhalen, 
zei ik tegen mezelf. In geen geval. Zodra ik ophoud, 
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houdt ook het ademen van de Oude Man op. Inbeel-
ding, zou Karl Heinz gezegd hebben. Daaraan merk je 
dat je jezelf hoort. Maar dat is niet waar. Er is iets an-
ders. Een tweede adem, de adem van een oeroude 
man, die de hele kamer en de hele woning en ook nog 
mijn hele borst en mijn hele leven vult.  
 Voor het eerst, en daarna telkens weer, hoorde ik 
dat geluid midden in de zomer: tussen de middag, toen 
iedereen sliep en de zon niet verderging. Gek: ik zat er 
al op te wachten, net zoals ik er gisteren op wachtte, 
terwijl het water kookte. Ik zat net achter een stapel 
schriften, het was om te stikken in mijn kamer en de 
balken kraakten van de hitte. Het was doodstil. Zo rus-
tig en zo stil kan namelijk niets ter wereld zijn als een 
kamer waarin de Oude Man (zo noemde ik hem toen) 
samen met mij ademt, zo stil als precies op het mo-
ment dat ik het hoor en weet dat ik eindelijk in harmo-
nie ben – gewoon in harmonie, anders niet.  
 Vanaf dat moment was ik niet bang meer. Ik pres-
teerde het zelfs om me de nacht voor de executie voor 
te stellen, en ik was niet bang. Ik werd rond, ik werd 
bijna knap, ondanks mijn ziekenfondsbrilletje, zodat 
Karl Heinz, die kort daarop in ons dorp kwam, bij de 
keus tussen mij en Sannchen Vogel (de dochter van de 
waard van de Gouden Ploeg), voor zijn collega koos. Hij 
was ook schoolbeheerder, net als ik, we werden over-
geplaatst en het volgende dorp was al heel wat groter 
en lag aan de spoorlijn... Daar kwam onze Rudi ter we-
reld. Mijn man was iets bijzonders, kan ik nu wel zeg-
gen. Hij was socialist, dat zegt nog niks. Hij was onder-
wijsvernieuwer. Dat zegt al meer. Elke nieuwe metho-
de bespraken we samen en probeerden we in de prak-
tijk. De beste jaren hadden we van 1923 tot 1933. Maar 
toen begon het liegen. De onderwijsinspecteur ging 
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overstag en bijna alle collega’s; zoals de wind waaide, 
zo waaide hun jasje en ze beweerden dat ze altijd al ge-
vonden hadden wat het partijprogramma wilde. Vooral 
natuurlijk het socialisme. Maar mijn man zei nee. Hij 
was een idealist, dokter, de gevolgen waren duidelijk. 
Eerst ontslag zonder pensioen, hij werd bespioneerd, 
het was niet moeilijk om te bewijzen dat hij verboden 
boeken doorgaf en er een verboden correspondentie 
op nahield, die fataal werd. Het onvermijdelijke kwam: 
tuchthuis, concentratiekamp, daarna een proces we-
gens hoogverraad, pacifisme en propaganda voor de 
vijand – nu maakte het allemaal niks meer uit. In die ja-
ren leerde ik liegen. Het was moeilijk werk, dokter, 
maar eindelijk was ik zover. Ik loog voor Rudi en voor 
mijn man, ik loog ijskoud tegen de Gestapo en loog, 
wanneer ik mijn gevangen man achter de tralies be-
zocht: twee bewakers links en rechts. We hadden, zon-
der dat een van ons dat met de ander afgesproken had, 
een geheime taal: elk woord betekende tegelijkertijd 
iets anders – koorddansen of jongleren met vijftien, 
zestien ballen tegelijk is daarbij vergeleken kinderspel. 
Natuurlijk ging ik in het geheim door met wat hij be-
gonnen was. Ik vond mensen die bij ons hoorden, ver-
spreidde illegaal drukwerk en zat achter de drukpers. 
Ten slotte werd ik ook betrapt, omdat iemand zijn 
mond niet kon houden – dat was kort na Stalingrad en 
in de dagen dat onze Rudi sneuvelde... Moet ik dat uit-
leggen, dokter? Ik moest blijven liegen: eerst voor de 
zaak, daarna voor mijn man, en toen mijn man vervol-
gens dood was, voor mijn eigen hachje. Ik kwam ook 
al gauw vrij, ik denk haast bij vergissing – geen mens 
kon zeggen waarom.  
 Na de omverwerping had ik het goed kunnen heb-
ben – maar toen merkte ik eigenlijk pas dat ik niet 
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meer in harmonie was. Nu werd ik pas echt bang: ik 
was bang om in de rij te staan en bang voor de een-
zaamheid. Op elke brug was ik bang en ik was bang 
voor trappen, bang voor het leven en bang voor de 
dood... Ja, op het laatst bang om bang te zijn. Mis-
schien was het allemaal te veel geworden; achteraf 
denk ik dat. Wie zich over mij ontfermd heeft, weet ik 
niet. Maar opeens: komen en gaan en hoefgetrappel, 
een beetje stof op de warme straat – opeens was alles 
voorbij. Toen voelde ik al dat ik gauw iets zou horen 
en gauw iets terug zou vinden wat ik allang vergeten 
was... Ik kan niet zeggen waarom.  
 En nu vraag ik u: wie is die man die ’s middags mid-
den in de zomer met mij ademt, wanneer de jaloezieën 
neergelaten zijn en er geen stemmen te horen zijn, 
wanneer de mensen slapen, de huisdieren ook, en de 
zon op het hoogste punt staat? Is het het leven? Is het 
het lot? Of ben ik het zelf?  
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Dat bestaat 
 
Drie keer is dit verhaal me ter ore gekomen, elke keer 
anders, want elke keer was het iemand anders die het 
vertelde. Alleen de inhoud was altijd precies hetzelfde, 
dat wil zeggen: de observatie die door ieder van de drie 
gedaan was, stemde bijna woordelijk overeen met het 
verslag van de twee anderen.  
 Zoals aan mijn inleiding al te merken is, gaat het 
heel gewoon om een natuurverschijnsel. Velen zullen 
zeggen: dat bestaat niet. Bijvoorbeeld Menthe, die eerst 
ja en later nee zei, omdat ja-zeggen bij meneer Kurt, de 
knappe leraar aan de Napola, de eliteschool van de na-
zi’s, uiteindelijk toch geen zin had. Wanda daarentegen, 
de geile Poolse, kun je nu niks meer vragen, omdat ze 
allang geen glazen meer hoeft te spoelen bij de dikke 
Meurich; en omdat ook de dikke meneer Meurich er bij 
de intocht van de Russen vandoor is gegaan, is daar 
ook niks meer uit te krijgen. Blijft over stalzuster Eme-
rentia, die haar schaal met kuikenvoer staande direct op 
haar buik kon zetten, zo ver stak die buik uit. Emeren-
tia zegt nu natuurlijk nog steeds ja en zij heeft daar 
waarschijnlijk ook een reden voor.  
 Goed, hier is het verslag. Natuurlijk mis ik, om heel 
precies en betrouwbaar te zijn, de astronomische tijd. 
Ik weet die alleen bij benadering – als ik zou zeggen: 
het was de laatste augustusdag van 1944 om 18.35, dan 
was niemand daarmee gediend. De laatste augustusdag 
klopt en ook het jaar 1944, maar 18.35 zeg ik maar op 
gevoel. Op dat moment dus, laten we zeggen 18.35, 
draaide de zon driemaal om zichzelf. De zonneschijf, 
die al tamelijk laag boven de vlakte hing, verloor op-
eens zijn glans; hij zag er ongeveer zo uit als door be-
rookt glas bij een zonsverduistering. Daarna, terwijl de 
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kleur veranderde en overging in donkerrood, draaide 
hij als een wagenwiel drie keer om zijn eigen as en 
stond meteen daarop weer stil.  
 De plaats van observatie was Neuzelle, een dorp in 
de Niederlausitz. Een dorp kun je het eigenlijk niet 
noemen, eerder een kleine stad, maar kort en goed: het 
ging bij dat Neuzelle om een prachtig cisterciënzer-
klooster, om de mooiste barokkerk in de wijde omtrek, 
die hoog op een gewelfde heuvel uitkeek over het 
dorp, om een kleine, kunstmatige visvijver aan de voet 
van dat heuveltje, een groot katholiek weeshuis tegen-
over dat heuveltje en ten slotte om een paar huizen 
met tuinen en een pension, dat met een paar akkers ei-
gendom was van de dikke meneer Meurich, net als de 
vispacht en drie, vier Poolse meisjes – en dat was im-
mers wel genoeg. De kerk doet eigenlijk niet ter zake, 
maar ik had het jammer gevonden om hem niet te noe-
men – zo ongehoord mooi is hij. Misschien kun je je 
alles nu goed voorstellen en ga je bij de beschrijving 
van de plaats niet uit van de huizen, de tuinen en de 
akkers, maar – natuurlijk – eerst van de Napola. De 
Napola was alles. Wanneer de jonge, zwarte kadetten 
als de weerlicht het dorp in kwamen, zag je meteen van 
wie het dorp was en eigenlijk de hele wereld. Nog veel 
duidelijker zag je dat aan de leraren en het duidelijkste 
aan de knappe, kleine Kurt, waar Menthe mee ging.  
 Ze liep met hem rond de visvijver, het was de vorige 
dag gebeurd, en hij vertelde het haar; elke keer wanneer 
ze rond de vijver liepen en langs de Franse barak in de 
buurt kwamen, floten de jongens op een grashalm en 
begonnen te tjilpen. Ga je gang, dat laat me volkomen 
koud, dacht Menthe – rustig doorademen en mooi de 
borst vooruit. Intussen vertelde Kurti verder en tikte 
met zijn zweep; hij was een beetje afgeleid door de 
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Fransen en het kikkerconcert uit de visvijver, maar 
niets op aan te merken: Kurti kon goed vertellen. Men-
the luisterde aandachtig, want luisteren zonder haar 
mond open te doen was haar specialiteit. Daarnaast 
ook steno en typen: ze was secretaresse bij “Kraft 
durch Freude” in het kader van het Arbeitsfront. Na-
tuurlijk wist Kurti heel goed waarom ze hier met verlof 
was en niet bijvoorbeeld in Berlijn en dat idee leidde 
hem natuurlijk ook af – maar niet onaangenaam. Hij 
vond haar sympathiek, echt rijp voor het bed, een 
beetje bedorven, maar daarentegen ook echt moeder-
lijk. Toen ze voor de derde keer langs de Fransen ge-
komen waren, was zijn verhaal afgelopen. ‘En nu vraag 
ik je: is zoiets mogelijk? Tegen alle rede in? (Menthe 
dacht: wat wil hij horen?) Ik ben geen Copernicus, 
Menthe. Ik ben maar een volgeling van de Führer en 
vraag me dus allereerst af: wat zou de Führer daarvan 
zeggen? En als het werkelijk zo was, Menthe – wilde de 
Führer dat dan misschien? Was het uiteindelijk een 
nieuwe proef met het vergeldingswapen? Of het teken 
dat onze Führer binnenkort vergoddelijkt zou worden? 
In één woord: ben ik gek geworden, of bestaat zoiets, 
ja of nee?’ vroeg Kurti brutaal.  
 ‘Ja!’ zei Menthe, prettig geschrokken als voor het 
trouwaltaar...  
 ‘Kom eens hier, Wanda. Ik doe toch niks. Heb ik je 
ooit wat gedaan? Ben ik niet altijd goed geweest – wie 
moet ik dan bij de benen grijpen, als het zo’n warme 
zomer is en als mijn vrouw elke keer zegt: ‘Ga toch 
weg, je ruikt alweer naar de drank?’ Maar ik ben hele-
maal niet dronken,’ zei de dikke Meurich en begon te 
vertellen.  
 (Wat heeft hij vandaag, dat rund? dacht de geile 
Poolse, die naast hem op de voederkist in de schuur 
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van Meurich zat; ze trok haar schort strak om haar 
knieën en perste haar lippen op elkaar. Waarom is hij 
vandaag zo lievig?)  
 ‘Maar zeg toch wat, Wandaatje, zeg toch wat!’ zei de 
dikke Meurich op het laatst met een gesmoorde stem 
van angst. ‘Zeg toch wat! Geloof jij het? En als je het 
gelooft, wat betekent het dan? Zijn de tijden veran-
derd? Is alles verloren? Mijn akkers, mijn huis – en de 
oorlog? Komen de Russen gauw, God verhoede? En 
komen ze tot hier?  
 Wat Wanda antwoordde, is nu niet meer na te gaan; 
ze zal net als altijd wanneer hij vervelend tegen haar 
deed, een korte, ijzige blik uit haar ooghoeken op hem 
geworpen hebben, verder niets dan die bliksem...  
 ‘Jullie Poolse vrouwen geloven het allemaal,’ zei 
Meu-rich ten slotte. ‘Dat hoeven we niet eens te vra-
gen. Jullie en de nonnen zijn echt niet zo dom als de 
mensen van de Napola ons wijs willen maken. Nee. 
Echt niet, echt niet zo dom –’ (Overigens schijnt hij 
Wanda vanaf dat moment niet meer geslagen te heb-
ben; dat zei ze me zelf.)  
 Dat de nonnen niet dom zijn, is één mening; en dat 
ze het wel zijn is een andere mening – ze zijn allebei 
evenveel waard. Er zijn slimmen en dommen, net als 
overal. Moeder-overste Antoinetta hoort tot de slim-
men, dat heeft nog nooit iemand ontkend, ook stalzus-
ter Emerentia niet, die de op één na slimste was. Stal-
zuster Emerentia droeg juist de schaal met kuikenvoer 
naar de binnenplaats; het gevogelte, dat haar aan zag 
komen, kakelde opgewonden, zij deed psst psst... En 
moeder-overste, die van Onze-Lieve-Vrouw van Lour-
des in het voorste deel van de tuin naar de stalgebou-
wen ging, deed ook psst, psst, psst. Je kunt je voorstel-
len dat de zuster daar niet zo blij mee was, maar omdat 
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ze gehoorzaamheid gewend was, zette ze haar schaal 
op haar buik en vroeg: ‘Eerwaarde moeder?’  
 Nu gebeurde het allemaal voor de derde keer: dat de 
zon op dat moment driemaal ronddraaide, zijn glans 
verloor en eruitzag als door berookt glas bij een zons-
verduistering, dat de kleur veranderde en donkerrood 
werd en dat hij als een wagenwiel om zijn eigen as 
draaide – drie keer om zijn eigen as, om direct daarna 
stil te blijven staan. De stalzuster luisterde geduldig en 
terwijl ze met de punt van haar schoen haar kuikens 
voorzichtig opzijschoof dacht ze: nu ziet onze moeder 
er weer precies zo uit als de oude vrouw op het rare 
schilderij in onze refter – dat was een reproductie van 
Holbein en de vrouw was een man, maar Emerentia 
had wel volkomen gelijk.  
 ‘Zoiets bestaat,’ zei ze ten slotte. ‘Dat hoor je nu 
overal. Sommigen denken dat ze in de schijf de Moe-
der Gods gezien hebben, maar psst, psst, psst, dat ge-
loof ik niet; ik houd het bij de madonna van Fatima, als 
Eerwaarde Moeder het goedvindt, tegen wie haar zoon 
gezegd zou hebben: smeek me nu niet langer, want nu 
komt het oordeel.’  
 Wat moeder-overste daarop antwoordde, weet ik na-
tuurlijk niet, want zo goed ken ik Emerentia helaas 
niet, maar ik kan het wel raden. Toen de zuster me dat 
verhaal bij het voederen van de dieren vertelde, zei ze 
namelijk met een blik op de kuikens: ‘Die kan ik nog 
grootbrengen.’ Daarna schudde ze haar hoofd en zei – 
nee, eigenlijk vroeg ze het als een mens die gedwongen 
is dag en nacht over iets heel bepaalds na te denken –: 
‘Jeruzalem, ach, Jeruzalem...’ Wie de Bijbel een beetje 
kent, weet hoe dat verdergaat.  
 Ze heeft ze werkelijk nog grootgebracht, de volgen-
de en de daarop volgende ook, want toen de Russen 



 98 

kwamen, bleef de stalzuster bij de dieren. Soms zou ik 
heel graag willen weten wat er van allen geworden is: 
van Kurti, Menthe, Wanda en de dikke Meurich, die 
kort voor het einde met zijn koeienwagen, zijn vrouw 
en een paar zakken meel en erwten naar Beieren ge-
gaan schijnt te zijn. Maar één ding weet ik niet: was het 
nu werkelijk het einde, dat de zon toen aangaf – of 
wachten we daar nog op?  
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Vrees God 
 
Mooi is de weide, wanneer rondom in de volheid  
Bloem na bloem tot ons komt en vergaat.  
Gifkruid voor de spade en heelkruid voor de stilte  
Woekeren bewusteloos, terwijl de wil  
De zaden want en waakt en bestaat.  
Schubwortel: dagdief,  
Doornappel: bij niemand geliefd.  
Zouden jullie verwaaid zijn –  
Maar op de muurkap  
Schrijven jullie in Babylon:  
Vreest het zaad, van eeuwig gezaaid!  
 
Mooi was de weide en mooier het ronde  
Gelaat van de maan, waaraan niets meer ontbrak.  
Maar dan scheidde uur na uur  
Hem van de sterren als vloed van de zonde,  
En de sterren verdorden na hem.  
Voerman en Ruitertje,  
Spoedig moet geroepen zijn  
Ach en wee.  
Willen jullie zwijgen ook,  
Zou de vijgenstruik spreken:  
Vreest het vuur in het hoogste vertrek!  
 
Mooi is de maan en in de mantel van het vlees  
Is de mens vol zaad en licht,  
Die van teelbal tot hoofden eenzelfde  
Vermeerdert als het kruid en in de spiegel van de vijver  
Dag en nacht vermindert aan glans en gezicht.  
Wandbeen, jukbeen,  
Vandaag nog aan elkaar,  
Morgen teniet –  
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Die jullie gewand heeft,  
Heelt jullie in Josafat:  
Vreest met vreugde het laatste oordeel!  
 
 


