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Wilwischken ligt aan het haf. Vlak aan het haf ligt Wil-
wischken. En als je van het grote water de rivier de 
Parwe op wilt varen, moet je zo dicht langs de huizen, 
dat je zin krijgt om vanuit je boot met een paar uien – 
het kunnen ook wortels zijn – de ruiten in te gooien.  
 Dat zou natuurlijk zonde zijn van de mooie, heldere 
ruiten. Want Wilwischken is een keurig dorp en een 
rijk dorp. De inwoners doen naast de visserij in het haf 
en de rivier aan lucratieve land- en tuinbouw, en de 
uien van Wilwischken zijn beroemd.  
 Het grootste van allemaal is het bedrijf dat aan de 
monding van de Parwe als het ware de scherpe hoek 
vormt, en dat is eigendom van Ansas Balczus.  
 Ansas Balczus is niet zomaar een visser, die bij elke 
roofvangst zijn deel moet begraven en nooit genoeg 
krijgt, die maandagavond zijn baarzen in Heydekrug 
onder de prijs te koop aanbiedt en dinsdagmiddag 
dronken naar huis gaat; Ansas Balczus is al bijna een 
meneer, die met de Duitsers Duits spreekt als een 
Duitser, die net als een Duitser suiker in zijn glas grog 
doet en die zich in zijn processen zo goed weet te ver-
dedigen, dat hij zich de kosten van een advocaat kan 
besparen.  
 Hij heeft ook een fijne vrouw genomen, Ansas Bal-
czus. Ze komt uit Minge en is de dochter van de rijke 
Jaksztat, die eigenaar is van de grote hafweiden. Dat hij 
Indre Jaksztat zou krijgen had niemand gedacht, want 
om haar vochten ze allemaal en zij liep hen zo bleek en 
stilletjes voorbij, alsof ze een zonnedochter was.  
 Maar nu hééft hij haar en kan trots op haar zijn. Ze 
heeft hem drie mooie kinderen geschonken en ze zorgt 
voor het bedrijf alsof ze een bondgenoot is van Laime, 
de vriendelijke godin. Haar boter wordt al uit haar han-
den gerukt als die nog in de melk zit, haar aalbessen-
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wijn is wijd en zijd de krachtigste en in de bruidshoek 
staan sinds afgelopen Kerstmis twee roodpluchen stoe-
len. De mensen zeggen zelfs dat ze voor de kleine Els-
ke, als die zeven wordt, een piano wil kopen. En daar-
bij loopt ze er nog net zo stilletjes en bleek bij als toen 
ze een meisje was, en ze wordt zo rood als een biet, 
wanneer je haar aanspreekt.  
 Zo is Indre Balczus. En als ík Ansas was, zou ik 
God op mijn blote knieën danken, ’s morgens en ’s 
avonds, dat zíj mijn vrouw was en niemand anders.  
 En zo was het vroeger ook, maar sinds Busze als 
dienstmeisje in huis is gekomen, is alles erg veranderd. 
Zo veranderd dat de buurvrouwen allang de koppen bij 
elkaar steken, wanneer ze op het erf van Balczus horen 
schelden en huilen.  
 Het schelden komt van Ansas. Die stem kent ieder-
een. Maar huilen doet Indre niet – áls ze het doet, dan 
alleen heel zacht en ’s nachts – het zijn de drie kinde-
ren die dan huilen om al het kwaad dan hun moeder 
wordt aangedaan. En soms komt er ook een lachje tus-
sendoor, een heel ongunstig lachje, hard als glas en vol 
leedvermaak, als het krijsen van een Vlaamse gaai.  
 De duivel heeft die Busze in huis gebracht. Als ze 
zelf geen dochter van een landheer was en als zodanig 
trots en hoogmoedig van karakter, had ze echt niet zo-
veel schade kunnen aanrichten. Waarom moest ze ei-
genlijk gaan dienen met haar agaatogen en een huid als 
appelbloesem? Wie weet hoeveel hoofden ze al op hol 
heeft gebracht! Maar ze neemt ze en laat ze lopen, en 
als ze ergens iemand volkomen gek gemaakt heeft, dan 
lacht ze en gaat ergens anders in dienst.  
 Hier in het huis van Balczus zit ze nu als de levende 
tegenpool van de stille en zachtmoedige mevrouw. 
Zingt en gaat tekeer en rumoert van de vroege morgen 



 4 

tot de late avond, werkt voor twee en wordt al kwaad, 
wanneer je durft te zeggen dat ze zich moet ontzien.  
 Sinds meneer bij haar op de kamer geweest is, laat ze 
helemaal niet meer met zich spotten. Het is ellendig 
om te zien hoe ze steeds meer de baas speelt, en hij is 
zwak en doet wat zij wil.  
 Dat komt wel vaker voor in huishoudens waar de 
vrouw arm begonnen is of ziekelijk is en de dingen 
daarom maar op hun beloop laat. Maar als je Indre ziet, 
Jaksztats knappe dochter, die gewoon te fijnzinnig en 
te voornaam is om ruzie te maken met zo’n kreng, be-
grijp je de wereld niet meer.  
 Op een dag, als hij weer dronken is en haar geslagen 
heeft, komt de buurvrouw, Ane Doczys, bij haar en ze 
zegt: ‘Indre, wij kunnen het niet meer aanzien, de men-
sen in de buurt. We hebben besloten dat ik je vader ga 
schrijven.’  
 Indre wordt nog bleker dan ze al is en zegt: ‘Doe dat 
niet, anders neemt hij me mee, en hoe moet het dan 
met de kinderen?’  
 ‘We doen het toch,’ zegt Doczene, ‘want zo’n ellen-
de kunnen we niet toestaan.’  
 En Indre doet ook nog een goed woordje voor haar 
man en zegt: ‘Als het overal bekend wordt, loopt het 
vast slecht voor hem af. Met haar trouwen mag hij niet, 
want dat is echtbreuk. Dan zou ik een aanklacht moe-
ten indienen, want alleen dan kunnen de kinderen mij 
toegewezen worden. Hij drinkt nu al steeds vaker. Wat 
er dan gebeurt, kan iedereen wel op zijn vingers natel-
len.’  
 ‘Moet het dan maar zo doorgaan?’ vraagt Doczene.  
 ‘Ze heeft al vijf keer ergens ontslag genomen, als ze 
er genoeg van had,’ zegt Indre, ‘en met hem zal ze het 
niet anders doen.’  
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 Maar Ane Doczys, die medelijden heeft, zoals buur-
vrouwen hebben wie het morgen ook kan overkomen, 
waarschuwt haar telkens weer.  
 ‘Wij hebben ook geïnformeerd,’ zegt ze, ‘dat waren 
altijd zuiplappen en drankorgels. Iemand als jouw man 
laat zij niet los.’  
 Door die zin beseft Indre pas goed wat voor een 
prima man ze had, voor Busze in huis kwam. Maar ze 
huilt en klaagt niet, want zo is ze niet. Ze keert alleen 
haar ingevallen gezicht een beetje af en zegt: ‘Zoals 
God wil.’ Nou, voorlopig gaat het zoals Doczene wil.  
 Die komt thuis en zegt tegen haar man, die op de 
kachelbank ligt te slapen: ‘Doczys,’ zegt ze, ‘hier zijn de 
waterlaarzen. Hijs de zeilen in de middelgrote boot, we 
gaan naar Minge.’  
 ‘En waarom gaan we naar Minge?’ vraagt hij ver-
stoord, want hij slaapt en wil met rust gelaten worden.  
 Maar Doczene, die woedend wordt bij de gedachte 
dat het haar morgen ook kan overkomen, aarzelt niet 
lang en duwt hem van de bank af. Hij krijgt ook nog 
zijn zware laarzen aan en een half uur later varen de 
twee naar Minge.  
 De volgende dag arriveert de oude Jaksztat in Wil-
wischken. Hij is niet met de boot gekomen, dat had er 
te armoedig uitgezien, maar is niet teruggeschrokken 
voor de omweg over land, om zijn schoonzoon met de 
huifkar en het nieuwzilveren haamtuig onder zijn neus 
te wrijven uit wat voor familie zijn vrouw komt.  
 De rijke Jaksztat herinneren we ons nog allemaal. 
De kleine man met zijn O-benen en zijn onbeduiden-
de, benige gezicht met de eeuwige sneetjes van het 
scheermes was immers bekend genoeg. Toen hij stierf, 
was hij uiteindelijk helemaal niet zo rijk. Maar daar gaat 
het niet om.  
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 Busze, die ogen op steeltjes heeft, ziet als eerste de 
wagen voorrijden en stapt haar huis uit.  
 Wat hij wil, vraagt ze met haar armen in haar zij, en 
kijkt hem met fonkelende ogen aan.  
 Hij aarzelt geen moment, pakt de zweep van zijn 
koetsier en geeft haar een klap. Van haar gezicht tot 
over haar blote rechterarm schrijnt de striem.  
 En wat doet zij? Ze grijpt de oude man, trekt hem 
van de wagen en begint hem met haar vuisten te be-
werken. De koetsier springt van de bok, Ansas Balczus 
komt het huis uit gerend en alleen met vereende krach-
ten lukt het de twee mannen hem uit handen van de 
woedende vrouw te trekken. God weet had ze hem an-
ders misschien wel omgebracht.  
 Hoe kwalijk deze gebeurtenis op zichzelf ook is, in 
de nu volgende woordenwisseling krijgt de oude man 
de overhand. Want Ansas Balczus is door zijn buiten-
echtelijke verhouding niet zover van het rechte pad af-
gedwaald dat hij niet weet wat een schande zo’n ont-
vangst wijd en zijd voor zijn huishouden moet beteke-
nen.  
 Nu staat hij in zijn volle lengte met zijn vlassen ha-
ren achter zijn oren gestreken en zijn bruine gezicht 
vol zomersproeten voor de oude man en weet niet 
waar hij kijken moet. De oude briest de hele tijd van 
woede en doordat hij na de worsteling nog naar adem 
snakt.  
 ‘Waar is je vrouw?’  
 Hoe moet Ansas Balczus weten waar zijn vrouw is? 
Die rent in haar radeloosheid vaak genoeg het huis uit, 
naar een plek waar ze veilig is voor schelden en slaan.  
 ‘Ik ben de rijke Jaksztat!’ scheldt de oude man. ‘Dat 
mij zoiets moet overkomen!’  
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 Ansas Balczus biedt zijn excuses aan voor de over-
val, zo goed en zo kwaad als het gaat. Maar veel kan hij 
niet zeggen.  
 ‘Dat kreng, die gluiper moet direct het huis uit!’  
 ‘Nou, nou,’ bromt Ansas. Als dat daarnet niet ge-
beurd was, had hij waarschijnlijk een hoge borst opge-
zet en geroepen dat dit zíjn bedrijf was, dat hij hier de 
dienst uitmaakte, maar nu bromt hij alleen maar: ‘Nou, 
nou.’  
 De oude man merkt meteen dat hij de wind mee 
heeft en nu steekt hij van wal. Er zijn in het Litouws 
niet veel scheldwoorden die Ansas voor zichzelf en 
zijn dienstmeid níét te horen heeft gekregen in dat uur.  
 En uiteindelijk is hij helemaal murw en zit boven de 
kachel te huilen.  
 Indre komt thuis. Ze heeft de twee oudsten van 
school gehaald en loopt over het erf met de kleine Wil-
lus op haar arm, rank en slank, net als de katholieke 
heilige maagd.  
 Als ze de wagen van haar vader ziet, krimpt ze in-
een, zet het kindje op de grond en kijkt om zich heen, 
alsof ze niet weet waar ze zich zo gauw verstoppen 
kan.  
 Maar nog sneller is de oude man. De deur uit – en 
haar pakken – en haar naar binnen trekken – in een 
mum van tijd!  
 ‘En nu val je voor haar op de knieën!’ snauwt hij te-
gen zijn schoonzoon, ‘en je kust de zoom van haar ge-
waad!’  
 Al is hij willoos, dat wil hij toch niet. Maar de oude 
man helpt hem een handje en ja hoor, daar ligt hij voor 
haar en zegt met een snik: ‘Ik weet het, ik ben een zon-
daar voor de Heer.’  
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 ‘Sta maar op, Ansas,’ zegt ze, zachtmoedig als ze is, 
en legt haar hand op zijn hoofd. ‘Als je je nu te veel 
vernedert, vergeef je het me later niet, en dan blijft alles 
bij het oude.’  
 O, wat kende ze hem goed!  
 Maar voorlopig gaat hij op alles in en belooft de 
oude man dat Busze niet meer met zijn toestemming 
op het erf mag komen en dat ze nu op staande voet 
ontslagen wordt.  
 Indre waarschuwt haar vader dat hij niet zo streng 
mag zijn. Maar hij staat erop.  
 Dat had hij beter niet kunnen doen.  
 ‘Busze! Waar is Busze?’  
 Daar komt Busze. Ze heeft haar gezicht verbonden 
met een zakdoek, als iemand met kiespijn, en om haar 
rechterarm heeft ze een nat schort gewikkeld. Om te 
koelen.  
 Ze gaat in de deuropening staan en kijkt de drie heel 
vriendelijk aan.  
 ‘Ja, wat is er?’ zegt ze. ‘Ik heb dingen te doen.’  
 ‘Je hebt hier niks meer te doen,’ zegt de oude man, 
‘en dat zal je baas je meteen duidelijk maken.’  
 ‘Dan ben ik wel nieuwsgierig,’ zegt ze uitdagend, als 
iemand die zeker van haar zaak is.  
 Ansas Balczus weet niet waar te beginnen en waar te 
eindigen. Maar doordat ze er met haar verbonden ge-
zicht niet bepaald fraai uitziet, wordt het makkelijker 
voor hem. Hij stottert iets over “huisvrede” en “je 
moet offers brengen” en zo. Erg waardig ziet hij er niet 
uit.  
 Ze moet hard lachen en blijft lachen. ‘Hebben ze je 
kleingekregen, dorre bonenteller?’ vraagt ze. ‘Voor de 
rest zul je er gauw achterkomen waar je me kunt vin-
den.’  
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 Daarmee draait ze zich om en slaat de deur achter 
zich dicht. – – – Nu zou de rust weer kunnen keren. 
En eerst lijkt het daar ook op. Ansas doet vriendelijk 
tegen zijn vrouw, en als hij met vis naar de markt in 
Heydekrug geweest is, brengt hij uit de winkel van 
Hofmann zelfs een zijden jurk mee. Maar hij kijkt haar 
met een scheef oog aan en als hij kan, gaat hij haar uit 
de weg.  
 Indre schrijft naar huis: Alles is weer goed. Maar op het 
papier zijn haar tranen gevallen.  
 Want Busze is er nog steeds. Ze is op kamers gegaan 
bij de Pilkuhns, die achteraan bij de afwateringssloot 
wonen, en wat voor tuig dat is, weet iedereen in Wil-
wischken. Ze doet alsof ze in de weiden werkt, maar je 
kunt nauwelijks in het dorp komen of je ziet haar er-
gens. Ze is zelfs zo brutaal om de twee kinderen ger-
stesuiker te geven, wanneer ze uit school komen.  
 En waar gaat Ansas heen, wanneer het donker 
wordt? Geen mens weet het. Hij loopt langs de Parwe, 
waar de wilgenstruiken zo dicht zijn, dat het avond-
rood niet tot het water komt. En de mensen die voor 
de deur zitten zeggen zachtjes achter zijn rug: ‘Nu gaat 
hij naar Busze.’  
 Het is een schande om te zeggen: nu gaat hij echt 
naar Busze. Daar waar het avondrood niet tot het wa-
ter komt, zitten ze tot diep in de nacht plannen te ma-
ken voor de toekomst. Maar wat ze ook verzinnen – de 
vrouw, Indre, staat er altijd tussen. ‘Ga toch scheiden!’  
 Ga toch scheiden! Makkelijk gezegd. Maar de kinde-
ren! Endrik, de oudste, moet ooit de grond erven. En 
Elske, die zo op hem lijkt, gaat binnenkort zelfs piano-
spelen. Zulke kinderen stoot je niet van je af. Om maar 
niet te spreken van de kleine Willus. Bovendien heeft 
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zijn schoonvader, de rijke Jaksztat, de tweede hypo-
theek gegeven. Waar haal je die vandaan, als hij opzegt?  
 Maar Indre moet weg! Indre moet verdwijnen! Indre 
met haar rotkop. Indre, die hem bespioneert. Indre, die 
elke avond langs de deuren gaat om hem zwart te ma-
ken bij de mensen. De Pilkuhns weten dat er niets af-
schuwelijks is of ze heeft het over hem verteld. Zelfs 
dat hij een breuk heeft, heeft ze verteld. Hoe kunnen 
de Pilkuhns dat anders weten? Ja, zo slecht is ze met al 
haar schijnheiligheid.  
 Dus Indre moet weg. Dat staat vast. De vraag is al-
leen hoe.  
 Hij wil er natuurlijk niets van horen, maar toch moet 
het.  
 Veel vrouwen sterven in het kraambed – je hoeft 
maar één keer een handje te helpen, maar dat kan lang 
duren en blijft een onzekere zaak.  
 Vergif? Dat komt uit. Dat staat als een paal boven 
water. En wie het dan gedaan heeft, weet nu al het hele 
dorp. Verdrinken? Maar Indre gaat het water niet op. 
Heel vorig jaar is ze niet één keer op het water geweest.  
 Ze zal wel gaan – je moet alleen aandringen.  
 Ja, en dan? Springt ze er soms vrijwillig in? Ja, zelfs 
áls ze dat deed, wie zou het dan geloven? Kom je zon-
der haar terug, dan word je al gearresteerd.  
 Vergif of verdrinken – dat is één pot nat.  
 Maar Busze heeft een goed stel hersens, Busze weet 
raad.  
 Of hij kan zwemmen?  
 Hij kan zwemmen. Maar met die zware laarzen 
wordt dat niks. Dan word je naar de bodem getrokken 
als de kiezels – die kleine steentjes in het drijfnet.  
 Dan moet je op blote voeten gaan. Nu in de zomer 
vaart iedereen op blote voeten.  
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 Hij, Ansas, heeft dat nooit gedaan, en dat weten de 
mensen.  
 Of Indre kan zwemmen?  
 Als eendjes van lood – zo kan Indre zwemmen.  
 ‘Dan zal het wel lukken,’ zegt Busze peinzend.  
 ‘Wát zal wel lukken?’  
 Of hij zich het ongeluk herinnert van vorige zomer, 
bij de Windenburger Ecke, waarbij die twee vissers om 
het leven kwamen?  
 Natuurlijk herinnert hij zich dat nog. Een van de do-
den was immers zijn neef.  

Of hij ook weet hoe het gebeurd is?  
Precies weet niemand het, maar iedereen neemt aan 

dat ze dronken waren en lagen te slapen op de gevaar-
lijke plaats, die plaats achter de vuurtoren, waar de 
wind plotseling op komt zetten en waar je scherp moet 
opletten, wil je niet kapseizen als een te hoog beladen 
hooischuit.  

Of je het kapseizen dan niet uit kunt lokken?  
Ja, als je met alle geweld wilt verdrinken.  
Of je je niet kunt voorbereiden op het zwemmen?  

 Niemand haalt zwemmend het droge.  
 Of je niet net als de schooljongens kunt doen met 
biezen of een varkensblaas, waarmee je urenlang boven 
water blijft? Dat kan. Maar het is ongebruikelijk en ze 
komen erachter.  
 Dan moeten ze haar na gebruik uit de weg ruimen.  
 ‘Ja, maar hoe?’  
 Busze zal erover denken.  
 Zo praten en overleggen ze uren en uren, nachten 
achtereen. Busze vraagt en hij antwoordt. En uit de 
vragen en de antwoorden bakken ze op een zacht 
vuurtje de koek waar Indre zich dood aan moet eten.  
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 Eén ding blijft nog steeds het moeilijkste: hoe je In-
dre het beste meekrijgt voor het uitstapje. Het moeten 
er verschillende zijn die goed verlopen, voor de klap 
toegebracht kan worden. Maar welke redenen moeten 
ze voor al die vaarten verzinnen? – En hoe zelden is 
het ook zuiden- of zuidwestenwind, de enige windrich-
ting waarbij de onderneming kans van slagen heeft, en 
dan ook nog bij de juiste windkracht. Daarom moet er 
nog iets bijzonders gevonden worden, een unieke re-
den. Een die elke voorbereiding overbodig maakt en 
waar niets tegen in te brengen is.  
 Maar tot die tijd, drukt Busze hem telkens weer op 
het hart, moet hij vriendelijk zijn tegen Indre, dat er 
geen enkele verdenking rijst en dat ook de buren kun-
nen denken dat alles nu weer in orde is.  
 En hij is vriendelijk tegen Indre – zo vriendelijk als 
iemand het opvat die nog nooit in zijn leven heeft ge-
veinsd. Hij hakt het haardhout fijn en gaat het brengen, 
hij helpt haar bij het garenkoken, hij repareert de stop 
in de rookvang, hij kust haar goedemorgen en goede-
nacht en hij slaapt zelfs naast haar, maar hij raakt haar 
niet aan.  
 Indre gaat stilletjes tegen de muur liggen, wanneer 
hij midden in de nacht thuiskomt, om de lucht van het 
meisje niet in te ademen die hij nog steeds met zich 
meedraagt.  
 En uiteindelijk – dat eiste Busze – brengt hij ook het 
grootste offer en gaat ’s avonds niet meer naar de wil-
genstruiken aan het moeras. Van nu af aan hebben ze 
alleen contact via de postbode. Van de opschriften is 
een voorraadje gemaakt door een jonge kantoorklerk in 
Heydekrug, wie hij wijsgemaakt heeft dat hij niet kan 
schrijven, en in de brief staan tekens die alleen zij bei-
den begrijpen.  
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 Daardoor moet ook Indre wel geloven dat het afge-
lopen is met het heimelijke contact. Maar ze laat zich 
toch niets wijsmaken. Het lijkt soms wel of ze helder-
ziend is en vaak, wanneer hij weer zo ontzettend lief 
tegen haar doet, denkt ze: ik heb hem helemaal door!  
 Op een dag komt hij bijzonder lief bij haar en hij 
zegt: ‘Mijn duifje, mijn sijsje, je hebt moeilijke dagen 
achter de rug, ik wil je graag een plezier doen, zeg maar 
hoe.’  
 Ze kijkt hem alleen maar aan en weet al dat hij iets 
in zijn schild voert. En ze zegt: ‘Ik hoef geen plezier. Ik 
heb de kinderen toch?’  
 ‘Nee, nee,’ zegt hij, ‘het moet. Alleen al voor de bu-
ren. Ook je vader wil ik bewijzen dat ik veranderd ben. 
Weet je niks, denk dan eens na, en ik zal er ook over 
prakkiseren.’  
 De volgende dag komt hij weer. Maar ze weet nog 
steeds niets.  
 Dan zegt hij: ‘Nou, dan weet ik het. Je hebt nog 
nooit de trein gezien. Laten we naar Tilsit gaan, dan zie 
je een keer de trein.’  
 Daarop zegt ze: ‘De mensen zeggen dat het spoor 
binnenkort verlengd wordt tot Memel, en dan wordt 
Heydekrug een station. Als het zover is, kan ik een keer 
meerijden naar de weekmarkt.’  
 Maar hij is niet tevreden.  
 ‘Tilsit is een mooie stad,’ zegt hij, ‘als je er niet naar-
toe wilt, weet ik dat je kwaadwillig bent en niet aan ver-
zoening denkt, terwijl ik het je alleen maar naar de zin 
wil maken.’  
 Dan beseft ze dat hij de onderonsjes met het dienst-
meisje werkelijk opgegeven heeft en ze begint te twijfe-
len.  
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 En ze zegt: ‘Ach, Ansas, ik weet best dat je het niet 
eerlijk bedoelt, maar ik zal wel moeten doen wat je 
zegt. Bovendien zijn we allemaal in Gods hand.’  
 Ansas heeft de gewoonte om te blozen als een jong 
ding. En omdat hij dat weet, gaat hij gauw de deur uit 
en schaamt zich buiten. Maar hij heeft het gevoel dat 
hij het móét doen en er is geen weg terug. Alsof de 
draak hem met een vurige drietand vooruitduwt, zo 
voelt hij zich. En daarom begint hij er dezelfde dag 
nog een keer over.  
 ‘In Tilsit is een kerktoren,’ zegt hij, ‘die rust op acht 
kogels, en daarom wou Napoleon hem mee naar 
Frankrijk nemen. Maar hij was te zwaar. Zoiets bijzon-
ders moet je toch zien.’  
 Indre glimlacht alleen maar tegen hem, maar zegt 
niets.  
 ‘Bovendien,’ vervolgt hij, ‘is er een lied dat zo be-
gint:  
 

Tilsit, mijn Tilsit, wat mooi ben je toch!  
Ik houd van je net als voorheen; 
De zon was alleen maar een duistere trog,  
Als jij haar niet somtijds bescheen.  

 
‘Nou weet je hopelijk wat een mooie stad Tilsit is.’  
 Terwijl hij zich zo uitslooft, glimlacht Indre nog een 
keer tegen hem, en hij krijgt weer een kleur en praat 
gauw over andere dingen.  
 Maar de volgende morgen zegt hij heel terloops: 
‘En, wanneer gaan we?’ Alsof het allang afgesproken 
was.  
 Zij denkt: als hij van me af wil, kan dat op duizend 
manieren. Ik kan maar het beste gehoorzamen.  
 En ze zegt: ‘Wanneer je wilt.’  
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 ‘Nou, dan hoe eerder hoe beter,’ zegt hij.  
 Het wordt dus de volgende morgen.  
 En zoals Busze gezegd heeft, gaat hij ’s middags de 
huizen langs en zegt: ‘Beste buren, jullie weten dat ik 
me slecht gedragen heb. Maar van nu af aan wordt alles 
anders. Om dat te bewijzen maak ik met Indre een uit-
stapje naar Tilsit. Daarmee wil ik de verzoening om zo 
te zeggen vieren.’  
 En de buren feliciteren hem ook nog. Precies zoals 
Busze voorspeld had.  
 Maar wat doet Indre ondertussen?  
 Ze legt de spullen voor de kinderen klaar, schrijft op 
een papier wat ze door de week en op zondag aanmoe-
ten en hoe de stukken linnen die ze zelf geweven heeft 
ooit geknipt moeten worden. Ook haar jurken verdeelt 
ze. De nieuwe zijden krijgt Ane Doczys en de erfstuk-
ken zijn voor Elske. Dan legt ze nog haar doodshemd 
klaar en wat ze verder aanmoet in de kist. En dan is ze 
klaar.  
 Op het erf spelen de kinderen. Ze denkt: jullie arme 
kinderen krijgen het slecht, als Busze er eenmaal is.  
 Daarna gaat ze naar Ane Doczys, kort nadat Ansas 
geweest is en ze zegt: ‘Een mens kan makkelijk iets 
overkomen. Ik weet dat ik van deze reis niet terug zal 
komen.’  
 Ane schrikt erg en zegt: ‘Waarom zou je niet terug-
komen? Naar Tilsit is maar een klein eindje. En het 
moet immers ook een verzoeningsfeestje zijn.’  
 Indre glimlacht alleen maar en zegt: ‘We zullen zien. 
Daarom moet je me beloven dat je op de kinderen past 
en opa schrijft, wanneer het niet goed met ze gaat.’  
 Ane moet huilen en belooft alles, en Indre gaat naar 
huis. Ze brengt de kinderen naar bed en bidt met hen 
en zoekt steun bij de Heer...  
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 In alle vroegte, lang voor zonsopgang, varen ze weg.  
 Hij, Ansas, heeft zijn zondagse kleren aan en zij 
heeft zich ook opgedoft, want het moet een verzoe-
ningsfeest zijn. Ze draagt de rode, groengestreepte mar-
ginne, de zelfgeweven rok, waarin ze negen jaar geleden 
met hem voor de trouwbelofte naar de kerk ging, en 
een effen meisjeshoofddoek tegen de zon.  
 Ook eten en drinken heeft ze meegenomen en in het 
vooronder opgeborgen.  
 Hij is op klompen en heeft zijn lichte, glanzende 
laarzen in zijn hand. Op het laatste moment komt hij 
nog aanzetten met iets wat in zaklinnen gepakt is; dat 
gooit hij naast zich neer voor het roer en kijkt haar 
daarbij steels aan, alsof hij een vraag verwacht.  
 Maar ze vraagt niets.  
 Wanneer hij het grootzeil hijst, ziet ze dat zijn han-
den beven. Hij wil niets laten merken en zegt:  
 ‘Er staat een mooi briesje, we kunnen tussen de 
middag in Tilsit zijn.’ Zij zegt: ‘Ik vind het best.’  
 En hij zegt: ‘Al gaat het heen snel, terug moeten we 
laveren.’  
 Dan laat hij het zwaard zakken en hijst ook de ragin-
nis, het kleine voorzeil. Hij zit nu half toegedekt door al 
het zeildoek, zodat ze hem nauwelijks kan zien.  
 De boot houdt mooi koers en rondom in het water 
klokken de visjes.  
 Boven het weidse haf ligt naar het westen een soort 
blauwgrijze deken, alleen achter de nering staat donker-
rood de ochtendglans.  
 Wanneer ze de Windenburger Ecke ronden, waar de 
landtong zich spits uitstrekt in het water, laat hij eerst 
de schoot vieren en gooit dan met een snelle greep het 
roer om, want van nu af aan gaat het voor de wind 
recht naar het oosten.  
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 Elke keer wanneer ze naar haar vader in Minge voer, 
was ze bang voor deze plaats, want als er ooit een on-
geluk gebeurde, was het altijd hier.  
 En ze zoekt in haar onzekere angst het dierbare 
Minge, dat in de verte heel duidelijk te zien is, en denkt 
bij zichzelf: ach vader, als je eens wist hoe erg deze 
vaart voor Indre is.  
 Maar ze is in stilte bij de Heer. Alleen op de gevaar-
lijke plaats heeft ze het benauwd.  
 En dan vaart de boot recht op de monding af, die 
met de grasranden links en rechts al lang op haar lijkt 
te wachten.  
 Daar ligt nu voor haar de brede stroom van de At-
math, breed als de Memel zelf, waarvan hij een arm is, 
en het prettige briesje maakt op het water een rasp.  
 ‘Een tikkeltje meer zou goed zijn,’ zegt Ansas half 
afgekeerd tegen haar, ‘want al is de tegenstroom zwak, 
de boot voelt hem toch.’  
 Zij denkt alleen maar: ik wil naar Minge. Maar Min-
ge ligt allang achter hen. Want aan de overkant is Ku-
wertshof al, het eenzaam tussen waterwegen gelegen 
weidebedrijf, waarvan de mensen zeggen dat wie daar 
wonen wil zwemvliezen moet aanschaffen, anders kan 
hij niet voor- of achteruit.  
 Ook ik kan niet voor- of achteruit, denkt ze, en ik 
moet rustig afwachten wat hij wil.  
 Nu maakt de stroom de grote elleboog naar het zui-
den, en de zeilen slaan opzij, zodat ze hem ten voeten 
uit kan zien. Zij zit op de paragge boven het vooronder 
en hij achterin aan het roer. De mast staat tussen hen 
in.  
 Ze heeft het gevoel of hij haar blikken wil ontwij-
ken. Hij gaat naar links, hij gaat naar rechts, maar dat 
helpt niet.  
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 Arme man, denkt ze, ik zou niet in jouw schoenen 
willen staan. En ze glimlacht treurig naar hem, zo’n 
medelijden heeft ze met hem.  
 Aan de rechterkant komt nu Ruß, de plaats van de 
hoge heren, waar meer gedronken wordt dan waar ook 
ter wereld. Voor de waterpunch van Ruß zijn zelfs de 
heren van de regering bang.  
 Eerst met al die vlotten ervoor de houtopslagplaats 
van Ancker en een zaagmolen en dan nog een en nog 
een.  
 De dzimken, de vlotters, die met de houthakkers 
stroomafwaarts uit Rusland komen, zitten in hun lange, 
grijze hemden op de rand van het vlot met hun voeten 
in het water. Achter hen roken de ketels voor het ont-
bijt.  
 Hij zal er voor mij wel gif indoen, denkt ze. Maar ze 
heeft het meegebrachte eten nog in de hand, en iets an-
ders zal ze niet tot zich nemen.  
 Het eiland Brionischken komt met zijn nieuwe zaag-
molen. Ook daar liggen vlotten vast, en de dzimken, 
die dag en nacht muziek moeten maken, beginnen hun 
kelen al los te maken. Een van de liederen kent ze:  
 

Lytus lynòju, rasà rasòju,  
O mùdu abùdu lovò gulèju.  

 
Ze denkt: Als alles zo was als vroeger, dan zongen wij 
nu mee.  
 De dzimken zwaaien ook uitnodigend met hun han-
den, maar geen van hen beiden groet terug. En vele an-
deren hebben hen onderweg nog toegewuifd, maar 
nooit hebben ze gereageerd.  
 Na Ruß komt, zoals we weten, een treurig gebied. 
Links het Medszokel-veen, waar de allerarmsten wo-
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nen en rechts het Bredszuller-veen, dat ook niet veel 
waard is. Maar daarachter verheft zich op heuvels en 
hoogten de Ibenhorst, het wijd en zijd beroemde 
woud, waarin de wilde elanden huizen.  
 En ze moet denken aan die lentedag zeven jaar gele-
den. Ze was zes maanden zwanger van Elske en kon in 
het bedrijf al weinig meer doen. Toen zei hij op een 
dag: ‘Laten we naar Ibenhorst varen, misschien zien we 
daar de elanden.’ Maar hij nam niet zoals vandaag de 
waltelle – de middelgrote boot – want daarmee kom je 
in de kleine zijrivieren niet vooruit, maar de roeiboot. 
Daarmee voeren ze nu dicht tegen elkaar aan door de 
wirwar van de vloeiende geulen, door riet en biezen, 
uren en uren. En zij legde haar hoofd in zijn schoot en 
zei keer op keer: ‘Ach, waarom moeten we naar elan-
den kijken, het is zo toch ook heel mooi?’ En uiteinde-
lijk zagen ze er toch een. Het was een machtige stier 
met een gewei, het leken wel twee molenwieken. Die 
stond heel dichtbij in het riet te kauwen en keek hen 
aan. Ansas zei: ‘Heel wild schijnt hij niet te zijn, ik vaar 
gewoon op hem af.’ Maar Elske in haar lijf, die wilde 
dat niet en maakte een heftige sprong. En toen ze dat 
zei, wist hij niet hoe gauw hij om moest keren.  
 Aan die lentedag moet ze dus denken, en daarbij 
wordt ze midden in haar gelatenheid plotseling over-
vallen door het bittere verdriet, zodat ze haar gevou-
wen handen voor haar voorhoofd houdt en drie keer 
huilend zegt: ‘O God, o God, o God!’  
 Dan ziet ze dat hij het roer vastmaakt en over de 
bank bij de grote mast naar haar toestapt.  
 ‘Waarom huil je eigenlijk?’ hoort ze hem zeggen.  
 Ze kijkt naar hem op en zegt: ‘Ach, Ansas, Ansas, 
weet jij niet beter dan ik waarom ik huil?’  
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 Dan draait hij zich om op zijn hakken en gaat zwij-
gend terug naar de achtersteven.  
 Op een van de tegemoetkomende vlotten zit een 
dzimke harmonica te spelen.  
 Ze denkt: nu zal Elske wel nooit meer piano leren 
spelen... En Willus zal ook nooit dominee worden.’ 
Want dat heeft ze zich in haar hoofd gezet, omdat het 
een godgevallig werk is.  
 Ze denkt verder: ik zal het hem van tevoren nog la-
ten beloven. Maar hoe kan ze weten, wanneer het ver-
schrikkelijke komt, zodat ze nog tijd heeft om te vra-
gen? Elk moment kan het komen, want vaak is er geen 
mens te bekennen – ook niet op de oevers in de wijde 
omtrek.  
 Wat kan er in die zak zitten? denkt ze ook. Daar 
moet iets in zitten waarmee hij het verschrikkelijke wil 
voltrekken. Maar wat kan het zijn? Het pakket is rond 
en een halve manslengte en ongeveer zo dik als een 
melkemmer. Toen hij het voor vertrek op de bodem 
gooide, was er geen geluid te horen. Het moet dus licht 
van gewicht zijn.  
 Het beste, denkt ze, laat ik het over me heen komen 
en gebruik de tijd om vrede te sluiten met de Heer.  
 Maar de Heer heeft die vrede allang gestuurd. Ze 
weet nauwelijks waarom ze bidden moet. Want om 
redding bidden vindt ze niet gepast. Dan hoeft ze maar 
te schreeuwen, wanneer er een of ander vlot komt. En 
daarom bidt ze voor de kinderen. Telkens het rijtje af 
en dan weer van voren af aan.  
 Hoeveel tijd er verstreken is, kan ze niet zeggen. 
Maar de zon staat al heel hoog, wanneer ze van de an-
dere kant zijn stem hoort: ‘Geef eens iets te eten, ik 
heb honger!’  
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 Het hart klopt plotseling in haar keel. Nu gaat het 
gebeuren, denkt ze. Maar als ze hem de negenogen en 
de rookworst brengt met brood en boter erbij, beeft ze 
niet, want nu denkt ze weer: nee, zo kan het níét ge-
beuren, hij zal een andere manier bedenken.  
 En dan, als hij vraagt: ‘Eet jij dan niks?’ denkt ze op-
eens: het gaat helemáál niet gebeuren. Het zijn mijn 
slechte gedachten maar.  
 Maar ze hoeft maar naar hem te kijken, zoals hij 
daar zit, zo in elkaar gedoken en met zijn blikken er-
gens op de verte of op het water gericht en nooit op 
haar, dan weet ze: het gebeurt wél.  
 Ineens vat ze moed en vraagt: ‘Wat heb je daar in 
die zak?’  
 Er komt een vijandige trek om zijn mond en hij ant-
woordt: ‘Mijn waterlaarzen.’ Maar ze weet dat dat niet 
waar kan zijn, want die hakken zijn met ijzer beslagen 
en zouden bij het neergooien gerammeld hebben.  
 Dan pakt ze de etenswaren bij elkaar en gaat terug 
naar de boeg.  
 De zon brandt nu erg en ze moet haar hoofddoek 
ver over haar ogen trekken.  
 Ze hebben het arme veengebied allang verlaten, ook 
de zwarte rand van de Ibenhorst is achter de horizon 
gezonken en achter de dam strekt zich de vruchtbare 
laagvlakte uit, waar een morgen land duizend mark 
kost en waar bij de boeren rode wijn op tafel komt.  
 Het veer van Kloken komt, waarachter Kaukehmen 
ligt, de grote, rijke makrtplaats, waar in het beste res-
taurant alleen maar gestudeerde mensen in en uit mo-
gen. Als Willus dominee is, mag hij daar ook in en uit. 
Maar Willus wordt nooit dominee. Zal hij van Busze 
naar de hoge school mogen?  
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 Nu duurt het nog ongeveer een uur en dan komt het 
punt waar de Gilge zich afsplitst. Ze ziet het heldere 
water naar rechts in het groen verdwijnen, maar vraagt 
niets.  
 Dan wordt Ansas opeens weer spraakzaam en hij 
zegt: ‘Indre, van nu af aan heet hij geen Ruß meer, nu 
is het de Memel.’  
 Ze bedankt voor de les, en daarna wordt het weer 
stil. Zo lang stil, tot Ansas plotseling zijn hand opsteekt 
en heel blij naar voren wijst.  
 Ze draait zich om en vraagt: ‘Wat is er?’  
 ‘Ja, wat is er?’ zegt hij. ‘Tilsit is er.’  
 Ze kijkt niet naar Tilsit. Ze kijkt alleen naar hem. Hij 
lacht over zijn hele gezicht, omdat ze er nu gauw zijn.  
 Het gebeurt níét, denkt ze. Zó iemand kan niet blij 
zijn, als hij zoiets verschrikkelijks met zich meedraagt.  
 En dan raakt hij heel geïrriteerd, omdat ze helemaal 
geen belangstelling toont.  
 ‘Verderop zijn ze de grote spoorbrug aan het bou-
wen,’ zegt hij, ‘en achteraan staat ook de kerktoren van 
Napoleon, maar jij kijkt niet eens om je heen.’  
 Ze verontschuldigt zich en laat zich alles uitleggen. 
En zo komen ze steeds dichterbij.  
 De gemetselde pijlers die uit het water groeien en de 
ijzeren geraamten hoog daarboven, die in de lucht han-
gen als de staak van het net bij het vissen – zoiets heeft 
ze echt nog nooit gezien.  
 Het was allemaal onzin, denkt ze. Het gebeurt níét.  
 En dan komen er houtopslagplaatsen, zo groot als 
die van Ancker in Ruß, en de ene schoorsteen na de 
andere, en dan de stad zelf. Met woonhuizen nog ho-
ger dan de pakhuizen in Memel. Want Memel kent ze. 
Daar is ze vroeger vaak meegegaan naar de markt en 
om de zee te zien.  
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 De kerktoren van Napoleon had ze zich mooier 
voorgesteld. De acht kogels zijn er echt, maar het met-
selwerk staat erop, alsof het niet anders kon.  
 Ansas strijkt de zeilen en stuurt naar de stenen oe-
ver. Waar hij aanlegt, liggen al een paar andere vissers-
boten en hij groet de eigenaars. Het zijn mensen uit 
Tawe en Inse, die ’s morgens hun vangst verkocht heb-
ben.  
 ‘Komen jullie Wilwischkers hier nu ook al,’ zegt er 
een jaloers, ‘om de prijzen te bederven?’  
 Ansas, die net zijn glanzende laarzen aantrekt, geeft 
niet eens antwoord. Voor zulke gesprekken is hij te 
trots.  
 Indre spreidt de witte reisdoek uit boven het voor-
onder en zet de etenswaren erop. Naast de negenogen 
en de rookworst heeft ze ook hardgekookte, gezouten 
eieren en zelfgerookte zalm ingepakt. En doordat ze 
sinds half vier vanmorgen niets meer gegeten heeft, 
merkt ze dat ze nu allang flauw van de honger is.  
 Ze zitten nu allebei op de boorden van de boot vlak 
tegenover elkaar en eten het meegenomene als middag-
boterham. Geld om naar een voornaam restaurant te 
gaan en zich het beste voor te laten zetten heeft Ansas 
echt meer dan genoeg. Maar dat zijn vissers niet ge-
wend.  
 Zij denkt nu helemaal niet meer aan het verschrikke-
lijke, maar haar hart ligt door al die angst nog als een 
steen in haar borst.  
 Nu is het Ansas die niet veel kan eten, want door de 
spanning om haar alles te laten zien heeft hij geen ge-
duld. Hij staat op en zegt: ‘Vooruit met de geit.’ Maar 
eerst gaat hij nog naar achteren om het hangslot te ha-
len, dat de boot intussen niet verdwijnt.  
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 Daarbij komt hij met één voet toevallig onder de 
ronde zak, die voor de roerbank ligt. Die vliegt als het 
ware vanzelf op, zo licht is hij, en zakt dan weer terug. 
Zij ziet hoe hij daarvan schrikt en steels kijkt of zij het 
niet gemerkt heeft. En de steen in haar borst wordt 
zwaarder.  
 Maar als ze de oever op klimmen en hij alles uitlegt, 
denkt ze weer: het kan niet, er moet iets anders aan de 
hand zijn.  
 Dan slaan ze de Deutsche Straße in, die breed is als 
een rivier en waar aan de randen allemaal kastelen 
staan. In die kastelen kun je kopen wat je wilt en alles is 
veel mooier en prachtiger dan in Memel.  
 Ansas zegt: ‘Maar hier is het mooiste’ en hij wijst 
naar een bord met het opschrift Konditorei von Dekomin.  
 En omdat je van een koude middagboterham nooit 
helemaal verzadigd raakt, besluiten ze ook meteen naar 
binnen te gaan om de lege plekken in hun maag te vul-
len.  
 En als ze naar binnen gaan, o God, wat ziet Indre 
daar! In een lange, smalle ruimte, waar het koel en half-
donker is, staat niet ver van de muur een tafel die van 
het ene eind tot het andere reikt en die helemaal bedekt 
is met koek en gebak en allerlei soorten zoetigheid.  
 ‘Nou gaan we zwelgen,’ zegt Ansas en hij rekt zich 
uit.  
Maar zij durft nog niet, en hij moet de stukken één 
voor één op het bord leggen. Ook een mooie rozenli-
keur bestelt hij. Die is hemels zoet en plakt aan je vin-
gers, zodat je die telkens af moet likken. 
 ‘Mag ik ook niet wat meenemen voor de kinderen?’ 
vraagt ze.  
 ‘Natuurlijk,’ zegt hij en hij lacht.  
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 Dan voelt ze plotseling een steek in haar hart bij de 
gedachte dat ze de kinderen misschien nooit meer zal 
zien. Hevig geschrokken kijkt ze hem aan – en kijk: 
ook zijn gezicht is veranderd. Zijn mond staat open, 
zijn wangen zijn hol en zijn ogen kijken langs haar 
heen.  
 Het gebeurt tóch, denkt ze en legt het theelepeltje 
neer en neemt ook geen hap meer; alleen de kruimels 
die rond het bord verstrooid op de stenen tafel liggen, 
veegt ze met haar vingertoppen op en denkt daarbij – – 
Ja, wat denkt ze? Niets denkt ze. En ook hij zit erbij 
alsof hij een klap voor zijn kop gekregen heeft en zegt 
geen woord.  
 Het gebeurt dus tóch!  
 Dan, terwijl hij opstaat, zegt hij: ‘Nou moet je het la-
ten inpakken.’ Maar ze kan het niet. ‘Breng jíj het 
maar,’ zegt ze, en hij gaat naar de tafel en zoekt het uit. 
Maar hij weet niet wat hij uitzoekt, want zijn ogen gaan 
telkens terug naar haar, alsof hij iets wil zeggen, maar 
niet durft.  
 Dan, als ze weer de straat opgaan, die door de mid-
dagzon zo heet is als een oven, vermant hij zich en be-
gint van voren af aan met uitleggen. Dit is dit en dat is 
dat. Maar ze luistert nauwelijks meer. Ze is helemaal 
bevangen door nieuwe angst. Die komt en gaat, zoals 
de golven van het haf tegen de oever slaan.  
 Dan staan ze voor een garen-en-bandwinkel, waar in 
de etalage ook dingen voor kinderen liggen. ‘Laten we 
naar binnen gaan,’ zegt ze. ‘Je kunt voor de kinderen 
een aandenken meenemen.’  
 ‘Aandenken? Aan wie?’ vraagt hij en stottert erbij.  
 ‘Aan mij,’ zegt ze en kijkt hem strak aan.  
 Daar krijgt hij weer een kleur, kijkt een andere kant 
uit en vraagt niets meer.  
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 Het gebeurt dus heel zeker.  
 Ze zoekt voor Endrik een schort van wasdoek uit 
met rode randen, dat hij zich niet vuil maakt, wanneer 
hij in het zand speelt; voor Elske een blauwe muts te-
gen de zon en voor de kleine Willus – een kinderhand 
is gauw gevuld – een slabbetje om onder zijn kin te 
binden. Misschien wordt het later toch nog de bef van 
een dominee, denkt ze en slikt haar tranen weg.  
 De jongeman die de dingen inpakt, zegt tegen An-
sas: ‘Misschien wenst u ook iets voor uw echtgenote.’  
 Hij staat er verlegen en gevleid bij, omdat Indre 
“echtgenote” genoemd wordt, wat over een Litouwse 
vissersvrouw waarschijnlijk niet zo vaak gezegd wordt.  
 En de jongeman vervolgt: ‘Misschien mag ik u wij-
zen op onze kwaliteitshoofddoeken, want als ik zo vrij 
mag zijn: de doek die uw echtgenote draagt, is een 
beetje – doorgezweet.’  
 Indre schrikt en gaat op zoek naar een spiegel, want 
ze had nog niet de moed om ergens naar zichzelf te kij-
ken. En de jongeman spreidt haastig zijn weefsels uit. 
Die zijn zo puur of ze van spinnenwebben gemaakt 
zijn en hebben motiefjes als de mooiste mousselinen 
gordijnen.  
 Ansas kiest de duurste van allemaal – hij durft haar 
niet eens te zeggen hóé duur die hoofddoek is – en de 
jongeman neemt haar mee naar een muur die één grote 
spiegel is. Als ze de doek bij haar hals geknoopt heeft, 
zodat die haar oren bedekt en haar ogen beschaduwt, is 
hij één en al verrukking.  
 ‘Nee, wat is uw echtgenote mooi!’ roept hij keer op 
keer. ‘Iets mooiers heeft deze spiegel nog nooit gezien!’  
 En ze merkt bijna geschrokken hoe blij Ansas is.  
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 Bij het weggaan draait hij zich nog een keer om en 
vraagt de jongeman of die weet wanneer de treinen 
gaan.  
 ‘Voor aankomst of voor vertrek?’ vraagt de jonge-
man.  
 En Ansas zegt dat dat niets uitmaakt.  
 Dan glimlacht de jongeman en zegt dat er even na 
vieren een aankomt en tegen zessen een vertrekt. Ze 
hebben dus de keus. Ansas bedankt hem en zegt, als ze 
buiten zijn: ‘We kunnen beter het vertrek nemen, want 
dan zie je hem in de verte verdwijnen.’  
 Maar tot zes uur duurt het nog lang. Wat kunnen ze 
doen?  
 Indre maakt het niets uit. Zij denkt alleen maar: als 
het tóch gebeuren moet, waarom heeft hij dan nog zo-
veel geld voor me uitgegeven? En in haar hart komt 
weer een keer de hoop terug.  
 Ansas is blijven staan voor een muur met een affi-
che:  
 

JAKOBSRUH 

vandaag 16.00 
GROOT MILITAIR CONCERT 

door de kapel 
van het Litouwse dragonderregiment Prins Albrecht 

 
En daaronder staat alles gedrukt wat ze gaan spelen.  
 De steen in Indres borst is nu heel licht geworden; 
hij is nauwelijks te voelen. Maar ze twijfelt of bij zulk 
amusement, dat blijkbaar bestemd is voor de Duitsers, 
ook Litouwers aanwezig mogen zijn – en dan ook nog 
in hun nationale klederdracht.  
 Maar Ansas lacht haar uit. Wie betaalt, mag naar 
binnen, of hij nu wokiszkai of lietuwiszkai spreekt.  
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 Indre twijfelt nog steeds, en alleen de gedachte dat 
het immers een Lítouws dragonderregiment is dat de 
muzikanten levert, vermindert haar schaamte een beet-
je.  
 Daarom gaan ze met een huurrijtuig naar Jakobsruh, 
dat zoals bekend mooier is dan wat ook ter wereld. Bo-
men zo hoog en schaduwrijk als deze heeft Indre nog 
nooit gezien, ook niet in Heydekrug en niet in Memel. 
Aan het haf, waar alleen maar lage wilgen staan en dun-
ne elzen, kun je je van zo’n bladerkerk al helemaal geen 
voorstelling maken.  
 Maar ondanks haar vreugde is ze voor de onbekende 
plaats nog bang genoeg, want rondom zitten aan rood-
gedekte tafeltjes alleen maar stadse heren, en als Ansas 
voorop loopt om een plaats te zoeken, rekt iedereen 
zijn nek en kijkt hen na. Het is om door de grond te 
zakken.  
 Ansas is juist helemaal niet bang. Hij vindt ook met-
een een vrij tafeltje, veegt met zijn zakdoek het stof 
van de stoelen en geeft een chique Duitse heer op-
dracht om hem en haar koffie met gebak te brengen. 
Precies zoals de anderen doen.  
 Zo’n moedige man is Ansas. Je voelt je geborgen bij 
hem, en al die angst was maar onzin.  
 Niet ver van hen is er een kleine hal opgebouwd met 
dunne ijzeren lessenaars en een rond dakje erop. Die 
loopt vol met lichtblauwe soldaten. O God, wat veel en 
wat een frisse soldaten! Terwijl het anders toch maar 
drie of vier smerige zwervers zijn die muziek maken.  
 Eerst komt er een stuk dat De Rozenwals heet. Dat 
staat te lezen op een blad dat Ansas bij de kassier ge-
kocht heeft. Zoals ze dat spelen, is het of je recht naar 
de hemel vliegt. Vlak voor de muzikanten houden twee 
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kindertjes elkaar vast en draaien al dansend. Je zou 
meteen mee willen dansen.  
 En toch kronkelde ze een uur geleden nog in doods-
nood! Als het stuk afgelopen is, klapt iedereen, en ook 
Indre klapt.  
 Rondom wordt het stil en de koffiekopjes ramme-
len.  
 Ansas zit er onbeweeglijk bij. Als ze hem iets wil 
vragen – zo goed is ze al weer met hem – maakt hij een 
onopvallend gebaar naar links: ze moet luisteren.  
 Aan het tafeltje naast hen hebben een heer en een 
dame het over haar.  
 ‘Als een Litouwse mooi is, is ze veel mooier dan wij 
Duitse vrouwen,’ zegt de dame.  
 En de heer zegt: ‘Met haar bleke lieftalligheid ziet ze 
eruit als een madonna van – –’  
 En nu komt er een naam die ze niet verstaat. Ook 
wat een “madonna” is, weet ze niet. Ze had het dol-
graag gevraagd aan Ansas, die alles weet, maar ze 
schaamt zich.  
 Dan vangt ze een blik van Ansas op waarmee hij als 
het ware naar haar opkijkt, en nu weet ze wat ze in de 
winkel al vermoedde: hij is trots op haar en ze hoeft 
nooit meer bang te zijn.  
 Dan houdt de pauze op en er komt een nieuw stuk. 
Dat heet Tsaar en Timmerman. De tsaar is de Russische 
keizer. Dat je over hém muziek maakt, is te begrijpen. 
Maar waarom een timmerman zoveel eer bewezen 
wordt, een man die een smerige pofbroek draagt en al-
tijd maar balken afmeet, blijft een raadsel.  
 Dan komt er een derde stuk, dat niet zo mooi is en 
waar je alleen maar moe van wordt in je hoofd. Dat 
heeft een zekere Beethoven uitgedacht.  
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 Maar dan komt er iets! Dat er zoiets moois op de 
wereld is, had ze zelfs niet kunnen dromen. Het heet 
De Post in het Bos. Een trompettist is van tevoren weg-
gegaan en speelt de melodie heel zacht en smachtend 
van heel, heel ver, terwijl de anderen hem even zacht 
begeleiden. Je weet niet waar je het zoeken moet, wan-
neer je dat hoort! En omdat de vreemdelingen, de 
Duitsers rondom haar niet mogen zien wat er in haar 
omgaat, springt ze gauw op en rent door de menigte 
rond de kapel en langs veel tafeltjes naar een eenzaam 
plekje, waar verstopt achter de bomen nog lege banken 
staan.  
 Daar gaat ze zitten, trekt de nieuwe hoofddoek uit 
haar ogen, dat hij niet nat wordt, en huilt, en huilt alle 
– ach, alle uitgestane angst uit haar ziel.  
 En dan komt er iemand naast haar zitten die haar 
hand pakt. Ze weet natuurlijk dat het Ansas is, maar ze 
is door de tranen volkomen blind. Ze legt haar hoofd 
op zijn schouder en zegt nog steeds snikkend: ‘Ansuttis 
van me, Ansasjelief, alsjeblieft, alsjeblieft, doe me niks 
aan, doe me niks aan.’  
 Ze weet dat hij haar nu niets meer aan zal doen, 
maar ze kan niet anders – ze moet de hele tijd smeken.  
 Hij beeft over zijn hele lijf, houdt haar hand vast en 
zegt keer op keer: ‘Wat zeg je nou? Wat zeg je nou?’  
 Ze zegt: ‘Het is nog niet goed. Als je niet bekend 
hebt, is het nog niet helemaal goed.’  
 Hij zegt: ‘Ik heb niks te bekennen.’  
 Hij blijft er nog steeds bij dat hij niets te bekennen 
heeft, en zij neemt er genoegen mee. Alleen als ze be-
denkt dat Busze thuis in het dorp zit te loeren, krijgt ze 
af en toe koude rillingen.  
 Met verstrengelde handen lopen ze terug naar hun 
tafeltje en trekken zich niets meer aan van de mensen, 
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die er maar niet genoeg van krijgen om hen na te kij-
ken.  
 En omdat nu rondom hen de koffiekopjes verdwe-
nen zijn en plaatsgemaakt hebben voor bierglazen, be-
stelt Ansas ook iets bij de chique heer – alleen bestelt 
hij geen bier, maar een fles zoete muskaatwijn, waar Li-
touwers van houden.  
 En ze drinken allebei en kijken elkaar aan, tot Indre 
moed vat en vraagt: ‘Ansas, liefje, wat betekent dat – 
een madonna?’  
 ‘Zo noemen ze de katholieke heilige maagd,’ zegt 
hij.  
 Ze trekt haar neus op en zegt minachtend: ‘Als dat 
alles is.’ Want jaloerse mensen die haar wilden ergeren, 
noemden haar als meisje al zo, en ze is toch altijd een 
vrome lutheraan geweest.  
 En ze drinken steeds meer, en Indre voelt dat ze ro-
de wangen krijgt en is buiten zichzelf van vrolijkheid.  
 Dan schiet Ansas plotseling te binnen: ‘O God – de 
trein! En straks is het zes uur!’  
 Hij roept de chique heer en betaalt met twee harde 
talers. Dan vraagt hij nog de kortste weg naar het sta-
tion. Maar als ze daar nu snel heen willen, blijkt dat ze 
niet meer helemaal rechtop kunnen staan.  
 De mensen lachen achter hun rug en de dame aan 
het tafeltje naast hen zegt met spijt: ‘Dat die Litouwers 
zich toch altijd moeten bedrinken!’  
 Als ze geweten had wát hier gevierd werd, had ze 
dat waarschijnlijk niet gezegd.  
 De weg naar het station loopt vrij dicht langs het 
spoor. Ze rennen en lachen en rennen.  
 Dan klinkt er opeens ergens: ‘Poef, poef, poef!’  
 O God – wat een monster komt daar aan! En recht 
op hen af.  
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 Indre krijgt Ansas bij een mouw te pakken en vraagt: 
‘Is dat hem?’  
 Ja, dat is hem.  
 Hoe kan er zoveel afschuwelijks bestaan? Pukys met 
zijn vurige staart en de andere draak, Atwars, zijn er 
helemaal niets bij. Ze loopt en houdt haar ogen dicht 
en weet niet of ze door moet gaan met lachen of nog 
een keer in huilen uit zal barsten. Maar omdat Ansas 
haar beschermt, kiest ze voor lachen en houdt haar 
schort voor haar gezicht en doet ‘Poef, poef!’ Net zo 
kinderlijk als Elske zou doen, als ze de draak zou zien 
waarmee de mensen eropuit gaan.  
 ‘Waar gaan ze naartoe?’ vraagt ze dan, wanneer de 
laatste wagons voorbij zijn.  
 En Ansas legt uit: ‘Eerst naar Insterburg en daarna 
naar Königsberg en daarna steeds verder tot Berlijn.’  
 ‘Kunnen wij niet ook een keer naar Berlijn?’ vraagt 
ze.  
 ‘Als alles in orde is,’ zegt hij, ‘dan gaan we naar Ber-
lijn om de keizer te zien.’ Daarbij wordt hij opeens 
doodernstig, alsof hij een gelofte doet.  
 O God, wat is het leven mooi!  
 En het leven wordt nog steeds mooier.  
 Als ze op weg naar de binnenstad langs de anger ko-
men, de grote, door huizen omgeven zandvlakte waar 
de vee- en paardenmarkten gehouden worden, horen 
ze uit het struikgewas langs de wandelweg rond de an-
ger het vrolijke gejengel van een draaiorgeltje en ze 
zien de glans van purper en van lovertjes door de tak-
ken schemeren.  
 Nu wil ik wel eens zien welke Litouwers langs een 
draaimolen komen zonder begerig te blijven staan.  
 De zon gaat straks wel onder achter de huizen, en 
morgenvroeg wil Ansas bij het voederen van de koeien 
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zijn, maar wat maakt een kleine omweg uit, als ze toch 
een uur of veertien moeten laveren?  
 En als ze het ronde, met fluweel behangen tempeltje 
voor zich zien, waar de pronkzetels en sleetjes op hen 
lijken te wachten, wijst Ansas opeens bijna geschrok-
ken naar het linnen dak, waar op de punt een gouden 
wimpel waait.  
 Ze weet niet wat ze daar moet zien.  
 Hij vergelijkt de wimpel met de weerhanen op de 
daken in de omtrek. Het klopt! De wind is gekrompen 
naar het zuiden – en laveren is niet meer nodig. Binnen 
zeven uur kan de boot thuis zijn.  
 Dus hup op de paarden! Indre stribbelt wel een 
beetje tegen – een moeder van drie kinderen, kan dat 
wel? Maar in Tilsit kent niemand haar. Dus vlug, hup 
op de paarden, anders draait hij straks nog zonder hen.  
 En ze rijden en glijden en rijden weer, en dan glijden 
ze nog een keer en nog een keer, omdat ze al veel te 
duizelig zijn om te rijden. De hele wereld is allang een 
grote draaischijf geworden en de hemel jaagt achteruit 
als een vurige tol om hen heen. Maar ze rijden nog 
steeds en zingen erbij:  
  
 Tilsit, mijn Tilsit, wat mooi ben je toch!  

Ik houd van je net als voorheen; 
De zon was alleen maar een duistere trog,  
Als jij haar niet somtijds bescheen.  

 
En de kinderen die eromheen staan en al drie keer gra-
tis meegegaan zijn, zingen dankbaar mee, al begrijpen 
ze niets van de woorden en de wijs.  
 Maar uiteindelijk wordt Indre misselijk. Ze móét 
stoppen, of ze wil of niet. En nu staan ze allebei la-
chend en verdoofd tussen de joelende kinderen en 



 34 

strooien in de uitgestoken handen de kruimels van de 
taart uit de konditorei, die ze per ongeluk allang platge-
zeten hebben.  
 Ja, zo mooi kan het leven zijn, als je van elkaar 
houdt en ook nog in een draaimolen zit!  
 Dan nemen ze afscheid van de kinderen en de kin-
dermeisjes, van wie sommigen nog een eind met hen 
meelopen. Om de weg te wijzen, zeggen ze, maar in 
werkelijkheid zijn ze nog uit op een stuk taart. En ze 
hadden ook echt iets gekregen, als ze het tot de kondi-
torei van Dekomin hadden volgehouden. Maar zoals 
we weten, ligt die aan het andere eind van de stad.  
 Daar laten ze allebei nog een keer wat moois inpak-
ken, maar deze keer zoekt Indre het uit. Ansas bestelt 
intussen nog twee glaasjes met de kleverige rozenlikeur 
en neemt voor de zekerheid de hele fles mee, voor het 
geval dat.  
 Wanneer ze afdalen naar hun boot, is de zon allang 
onder. Maar dat geeft niets, want de zuidenwind houdt 
aan en de maan staat al klaar om hen bij te lichten.  
 Onder zulke omstandigheden is de vaart kinderspel.  
 Ansas schept met het hoosvat het water uit de boot, 
dat de bodem mooi droog is, als Indre misschien wil 
gaan liggen. Maar ze wil niet. Ze gaat op haar oude 
plaats voor op de paragge zitten, dat ze Ansas kan zien 
en in stilte blij met hem kan zijn.  
 En dan steken ze van wal.  
 De oevers worden donkerder en een diepe stilte ver-
breidt zich. Ze moet er de hele tijd aan denken hoe ze 
haar hart vasthield van angst, toen ze acht uur geleden 
dezelfde weg voer, en hoe opgelucht ze nu kan adem-
halen.  
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 Ze zou het liefst een dankgebed uitspreken, maar ze 
wil dat niet alleen doen, want hij hoort immers weer bij 
haar... En hij heeft het ook nodig.  
 Maar hij heeft nu alleen oog voor het zeil en het 
roer, want de brugpijlers zijn er en veel boten die aan 
beide kanten voor anker liggen.  
 Soms knikt hij haar vriendelijk toe. Dat is alles.  
 Dan wordt de stroom breder, en de maan begint te 
schijnen. De golfjes komen helemaal zilverig op hen af 
en ze gaan liggen en vliegen op als kleine, witte vogel-
tjes.  
 Zij kan Ansas goed zien, maar hij haar niet, want de 
maan staat achter haar. Daarom zegt hij ook opeens: 
‘Waarom zit je zo ver weg?’  
 ‘Ik zit waar ik op de heenreis zat,’ zegt ze.  
 ‘Heenreis en terugreis zijn zo verschillend als dag en 
nacht,’ zegt hij.  
 En zij denkt: alleen is het nu dag en toen was het 
nacht.  
 ‘Kom dan maar hier naast me zitten,’ zegt hij.  
 O, wat doet ze dat graag!  
 Maar als ze dichterbij komt, valt haar blik op de lin-
nen zak, die tussen zijn voeten ligt en die ze tot nu toe 
niet gezien heeft.  
 Als ze die terugziet, krijgt ze een beroerd gevoel. Ze 
zakt neer op de middelste bank en leunt met haar rug 
tegen de mast.  
 ‘Waarom kom je niet?’ vraagt hij bijna nors.  
 Nu weet ze niet wat ze moet doen. Moet ze het vra-
gen, moet ze erover zwijgen? Maar ze weet wel: waar 
dik en rond die zak ligt, over de inhoud waarvan hij 
liegt, daar kan ze geen voet zetten. Ze zou denken dat 
ze in een slangennest stapte.  
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 En dan komt ze op het idee om duidelijkheid te 
scheppen over wat geweest is. Nu meteen. Want later 
komt die duidelijkheid misschien wel nooit.  
 Ze vat dus moed.  
 ‘Ansasjelief, wil je me niet vertellen wat je in die lin-
nen zak hebt?’  
 Hij schiet overeind, alsof een slang uit het nest hem 
in zijn voet gebeten heeft, maar hij zwijgt en kijkt een 
andere kant uit. Ze ziet hoe hij beeft.  
 Dan staat ze op en legt haar hand op zijn schouder, 
maar ze kijkt wel uit om te dicht bij de linnen zak te 
komen.  
 ‘Ansasjelief,’ zegt ze, ‘het is nu weer helemaal goed 
tussen ons, maar zolang je niet alles bekent, gaat de 
herinnering aan het kwaad niet weg.’  
 Hij blijft heel stil, maar ze voelt hoe hij zit te trillen.  
 ‘En daarbij, Ansasjelief,’ gaat ze verder, ‘gaat het ook 
om Onze-Lieve-Heer niet anders. Ik wou daarnet bid-
den, maar de woorden bleven steken in mijn keel. 
Want jij wou me niet bijstaan. Daarom moet je het me 
vertellen, en dan bidden we samen.’  
 Dan valt hij voor haar op zijn knieën, slaat zijn ar-
men om haar knie en bekent alles.  
 ‘Arme Ansasje,’ zegt ze, als hij uitgesproken is, en 
streelt hem over zijn hoofd. ‘Maar dan moeten we flínk 
bidden, dat Onze-Lieve-Heer ons vergeeft.’  
 En ze knielt naast hem, vouwt haar handen samen 
met de zijne en zo bidden ze lang. Af en toe moet hij 
op het roer letten, en dan wacht ze tot hij klaar is.  
 Ten slotte zegent ze hem en hij zegent haar, en dan 
staan ze weer op en zijn vol goede moed.  
 Alleen wat er in de linnen zak zit, is hij vergeten te 
vertellen.  
 Ze wijst ernaar en wil het weten.  
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 Maar hij keert zich af. Hij schaamt zich te diep.  
 Dan zegt ze: ‘Ik maak hem zelf wel open.’ En hij 
houdt haar niet tegen.  
 En als ze de zak openmaakt, wat vindt ze er? Twee 
bossen groene biezen vindt ze, met touw bijeengebon-
den. Verder niets.  
 Ze moet lachen en zegt: ‘Is dat alle toverij?’  
 Maar hij schaamt zich nog steeds.  
 Dan dringt het langzaam tot haar door, dat hij daar-
mee na het omslaan van de boot weg had willen zwem-
men, zoals schooljongens doen, wanneer die in diep 
water peddelen.  
 ‘Zo’n schooier ben ik geworden!’ zegt hij en hij slaat 
zich met zijn vuisten op zijn borst.  
 Maar zij glimlacht en zegt: ‘Foei toch, Ansasjelief, 
een mens moet niet té hard schelden, anders maakt hij 
een schurk van zichzelf.’  
 En zo heeft ze hem niet alleen vergeven, maar ver-
heft ook weer zijn ziel. – – –  
 Als ze naast hem gaat zitten – want hij wil haar nu 
heel dicht bij zich hebben – merkt ze dat ze met haar 
lichaam het roer in de weg zit; daarom spreidt ze aan 
zijn voeten de witte reisdoek uit, die ze in het vooron-
der bewaard heeft, en gaat daarop liggen – maar zo dat 
haar hoofd op zijn knie komt te liggen. En nu is het 
net als toen in Ibenhorst, toen Elske nog op komst 
was.  
 En zo varen ze verder en weten van geluk niet wat 
ze tegen elkaar moeten zeggen.  
 Vanaf de oeverweiden geurt het gemaaide gras – je 
kunt de tijm onderscheiden en de melisse, ook de wilde 
marjolein en het timotheegras – en wat verder nog een 
sterke geur heeft... De rivierdam trekt voorbij als een 
blauwgroenzijden band. Alleen waar toevallig het gras 
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van de helling gegleden is, daar glanst hij als een 
sneeuwberg. En de maannevel ligt op het water, zodat 
je altijd een beetje op moet passen.  
 Behalve de plonzende vissen die op muggen jagen, 
is er niet veel te horen. Alleen de nachtvogels zijn nog 
steeds wakker. Komt er een bosje of een tuin, dan is 
daar ook de nachtegaal en die zingt zijn ‘joergoet – 
joergoet – joergoet – wazjok, wazjok, wazjok’ ... En het 
kwartelmannetje bidt zijn liefdesgebed: ‘Garbink die-
wa.’ Zelfs een kieviet laat zich nog af en toe horen, al 
had hij toch allang moeten slapen.  
 En dan komt er opeens muziek. Dat zijn de dzim-
ken, die hun vlotten ’s nachts aan de meerpaal vast 
moeten binden. Maar God weet wanneer die slapen! 
Overdag roeien en zingen ze, en ’s nachts zingen ze 
ook.  
 Hun vuurtje brandt, en dan liggen ze eromheen. Eén 
speelt er harmonica en ze zingen.  
 Dan klinkt ook al het mooie liedje Mijn dochter Symo-
nene, dat iedereen kent, in Pruisen zowel als aan de 
overkant in Rusland. Ja, ja, die Symonene! Die bij een 
jongen kwam en niet wist hoe! Dat kan veel mensen 
overkomen. Maar de jongen is ten slotte een kozakken-
hoofdman geworden, althans dat droomde Symonene.  
 ‘Willus moet dominee worden,’ zegt Indre smekend 
tegen Ansas boven haar.  
 ‘Willus wordt dominee,’ zegt hij heel plechtig, en In-
dre is blij. Want wat op zo’n moment beloofd wordt, 
gebeurt als het ware vanzelf.  
 Zo varen ze langs het vlot en al gauw komt er een 
volgende. Daarop zit zelfs iemand viool te spelen. En 
de anderen zingen:  
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Onder de esdoorn bronnen stromen,  
Waar des nachts de godenzonen  
In het maanlicht samenkomen 
En met godendochters dansen.  

 
Ansas en Indre zingen mee. De dzimken herkennen de 
vrouwenstem en roepen hun een ‘Labs wakars!’ toe. 
Als dank voor de goedenachtgroet wil Ansas iets vrien-
delijks doen en neemt de moeite om het zeil te strijken 
en af te meren bij het vlot.  
 Nu komen ze er allemaal aan – ze zijn met zijn vij-
ven – en de jood, van wie het vlot is, komt ook.  
 Ansas schenkt iedereen iets in van de rozenlikeur, en 
ze zeggen dat ze hun hele leven nog niet zoiets lekkers 
gedronken hebben.  
 En dan zingen ze allemaal samen nog een keer het 
lied over de godendochters, over de ring die in de diep-
te viel, en de twee zwanen die het water vertroebeld 
zouden hebben.  
 Bij het afscheid geeft Ansas iedereen een hand, net 
als Indre. En de jood wenst hun ‘noch hoendert joor’!  
 Als het honderd uur geweest waren, had Ansas die 
kunnen gebruiken.  
 Nu de fles rozenlikeur eenmaal tevoorschijn gehaald 
is, zou het niet verstandig zijn hem weer op te bergen. 
Ze nemen dus af en toe een slokje en worden steeds 
gelukkiger.  
 Ze passeren nog heel wat vlotten en zingen mee wat 
ze kunnen, maar stoppen doen ze niet meer. Dat vin-
den ze zonde van de rozenlikeur.  
 Soms wil ook de slaap hen overvallen, maar ze ver-
zetten zich dapper. Want anders – God weet op welke 
zandbank ze dan zouden lopen!  
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 Maar één ding gunt Ansas zich – namelijk van de 
bank op de bodem glijden. Zo kan hij Indre in zijn lin-
kerarm houden en met zijn rechter het roer bedienen.  
 En Indre ligt met haar hoofd op zijn borst en denkt 
verzaligd: Endrik – en Elske – en Willus – en nu zijn 
we allevijf weer één.  
 Opeens – ze weten niet hoe – verschijnt Ruß. Ze 
herkennen het aan de schoorsteen van Brionischken, 
die als een waarschuwende vinger tegen hen zegt: ‘Pas 
op!’  
 De dzimken die daar met hun vlotten liggen zijn nu 
echt gaan slapen. Ook hun ketelvuur brandt niet meer. 
Maar of ze duizendmaal zwijgen, wat maakt dat uit? 
Over Ruß bestaat een mooi liedje:  
 

Twee vissers waren,  
Twee mooie knapen,  
Uit Ruß naar ’t westen  
Naar ’t haf gevaren.  

 
Dat zingen ze uit volle borst, en om daarna hun keel te 
bevochtigen, gunnen ze zichzelf nog een slok van de 
rozenlikeur, maar kijk nou eens – de fles is leeg.  
 Ze moeten hard lachen, en Ansas wordt steeds te-
derder.  
 ‘Ach, Ansasjelief,’ smeekt Indre, ‘straks komt de 
grote elleboog, en dan gaat het naar het westen, tot die 
tijd moet je aardig zijn.’ 
 Ansas luistert nog een keer naar haar, en daar is ook 
al de heldere rivier de Sziesze, waar de bocht begint. 
Hij haalt de zeillijn nog meer aan en stuurt naar bak-
boord. Het gaat wel moeilijk, maar het gaat.  
 Tot Windenburg, die anderhalve mijl, stroomt de ri-
vier nu kaarsrecht als een spoorlijn. Voorbij de mon-
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ding van de Mole hoef je amper een beetje bij te stu-
ren.  
 Maar bij Windenburg, waar het gevaarlijke punt is, 
waar juist bij zuidenwind de golven uit het brede, diepe 
haf van opzij sterk komen opzetten, daar moet je wel 
dubbel op je tellen passen – maar dat duurt nog lang, 
lang – ach, wat een lange tijd!  
 ‘Indre, als je me mijn zonden werkelijk vergeven 
hebt, dan moet je dat ook bewijzen.’  
 ‘Ansasjelief, je moet oppassen.’  
 ‘Ach wat, oppassen?’ Als je zo lang blind en behekst 
naast de beste, de mooiste, naast een godendochter ge-
lopen hebt en je ogen zijn weer opengegaan, waarom 
dan oppassen?  
 ‘Míjn Indre!’  
 ‘Míjn Ansasje!’ – – –  
 En nu liggen ze in rustige zaligheid weer naast elkaar 
en de boot vaart door, alsof Laime zelf aan het roer 
staat.  
 ‘Ansasje – maar niet in slaap vallen!’  
 ‘Ach, waar zal ik in slaap vallen?’ – – –  
 ‘Ansasje – wie in slaap valt, moet de ander wakker 
maken.’  
 ‘Ja – die – moet – de ander wakker maken.’ – – –  
 ‘Ansasje, je slaapt!’  
 ‘Wie zoiets – kan zeggen – die slaapt – zelf.’  
 ‘Ansasje, wakker worden!’  
 ‘Ik ben wakker. Ben jij wakker?’  
 En zo vallen ze in slaap.  
 
Ane Doczys heeft geen rust in bed. Daarom maakt ze 
haar man wakker en zegt: ‘Doczys, opstaan, laten we 
het haf op varen.’  
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 ‘Waarom moeten we het haf op varen?’ vraagt Do-
czys, terwijl hij de slaap uit zijn ogen wrijft. ‘Vissen doe 
ik morgen pas.’  
 ‘Indre had van die verhalen,’ zegt Doczene, ‘het is 
beter als we ze tegemoet varen.’  
 Hij gehoorzaamt zuchtend, kleedt zich aan en hijst 
de zeilen.  
 Als ze het haf op varen, wordt het al dag, en de och-
tendnevel is zo dicht, dat ze geen handbreed kunnen 
zien.  
 ‘Waar moet ik heen varen?’ vraagt Doczys.  
 ‘Naar Windenburg,’ besluit Doczene.  
 De zuidenwind werpt hun korte, harde golven tege-
moet en ze moeten laveren.  
 Dan, opeens, spitst Doczene haar oren.  
 Een stem die om hulp roept is door de nevel ge-
drongen – een vrouwenstem.  
 ‘Recht eropaf!’ roept Doczene. Maar hij moet wel la-
veren.  
 En ze komen ten slotte toch dichterbij – heel dicht-
bij komen ze.  
 Daar zie ze Indre in het water liggen, terwijl ze met 
de golven op en neer deint.  
 Hoe kan het dat ze níét verdronken is?  
 Links en rechts van haar borst steken twee bossen 
groene biezen half uit het water; die zijn met touw op 
haar rug bijeengebonden.  
 Ze trekken haar in de boot en zij roept de hele tijd: 
‘Jullie moeten Ansas redden! Jullie moeten Ansas red-
den!’  
 Ja – waar is Ansas?  
 Zij weet van niets. Op het laatst, toen hij weer bo-
ven kwam, voelde ze zijn handen, terwijl hij watertrap-
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pend de biezen aan haar bond. En vanaf dat moment 
weet ze niets meer van hem.  
 Ze roepen en zoeken en roepen. Maar ze vinden 
hem niet. Alleen de omgeslagen boot vinden ze. Daar 
had hij zich wel aan vast kunnen houden, maar die is 
vast weggedreven, terwijl hij de biezen aan Indres lijf 
bond.  
 Vijf uur lang zoeken ze, en Indre ligt op haar knieën 
en bidt om een wonder.  
 Maar het wonder gebeurde niet. Twee dagen later 
spoelde hij vredig aan op het strand.  
 
Negen maanden na de dood van Ansas bracht Indre 
een zoon ter wereld. Bij de heilige doop werd hij op 
haar wens Galas genoemd, wat “afsluiting” betekent. 
Maar omdat die naam ongebruikelijk is, noemden ze 
hem meestal als zijn vader. En tegenwoordig is hij een 
belangrijk man.  
 Endrik houdt zijn vaders bedrijf goed in stand, Els-
ke is met een welgesteld man getrouwd en Willus is in-
derdaad dominee geworden. Zijn gemeente ziet in hem 
een afgezant van de Heer, en ook de gebedskringen 
staan achter hem.  
 Indre is nu een oude vrouw en woont in Ausgedinge 
bij haar oudste zoon. Wanneer ze naar de kerk gaat, 
buigt iedereen voor haar. Ze weet dat ze nu gauw in de 
hemel met Ansas verenigd zal zijn, want God is de 
zondaars genadig.  
 En moge hij ook ons genadig zijn!  
 
 
 
 


