




LEESFRAGMENT 
STENEN VAN DE RIVIER



Over het boek
Stenen van de rivier is het indringende verhaal van een 
ongewoon meisje dat opgroeit en volwassen wordt in na-
zi-Duitsland. Trudi lijdt sinds haar geboorte in 1915 aan 
dwerggroei. Doordat ze gevangen zit in een lichaam dat ze 
verafschuwt, voelt ze zich een buitenstaander, iemand die 
geen deel uitmaakt van de maatschappij. Haar ogen regis-
treren echter alles, al die kleine, subtiele veranderingen in 
de samenleving die haar vertellen dat Duitsland aan het 
begin staat van een grote catastrofe.
 Een indrukwekkende klassieker over een meisje dat op-
groeit in de woeligste periode in Duitslands geschiedenis.

Over de auteur
Ursula Hegi (1946) verhuisde op haar achttiende van 
Duitsland naar de Verenigde Staten. Haar eerste twee 
boeken waren gesitueerd in Amerika, maar later begon ze 
meer te schrijven over het leven in Duitsland. Haar roman 
Stenen van de rivier werd lovend ontvangen en werd in 
1999 geselecteerd voor Oprah’s Book Club. Stenen van de 
rivier werd een internationale bestseller.
 Hegi ontving verschillende onderscheidingen en prij-
zen voor haar boeken, waaronder een NEA Fellowship, 
verschillende PEN Syndicated Fiction Awards en een prijs 
van de Pacifi c Northwest Booksellers Association in 1991 
voor Floating in My Mother’s Palm. Ze was docent creatief 
schrijven en schreef vele recensies voor kranten zoals The 
New York Times, de Los Angeles Times en The Washington 
Post. Haar nieuwste roman is Jongens en vuur.



De pers over Stenen van de rivier
‘Deze ontroerende, epische roman dwingt mededogen af 
en respect voor de wijsheid en de moed die we op onwaar-
schijnlijke plaatsen, in onwaarschijnlijke tijden kunnen 
tegenkomen.’ – The New York Times Book Review

‘Wijs, dapper, liefdevol (...) om in een adem uit te lezen.’ 
– Trouw

‘Een meeslepend boek dat je haast niet weg kunt leggen.’ 
– Nouveau

‘Zoals een roman moet zijn: episch, gedurfd, indrukwek-
kend, het product van een bijzondere en hypnotiserende 
visie. In één woord: buitengewoon.’ – The Los Angeles Times



Van dezelfde auteur
Stenen van de rivier
Het droombeeld van Emma Blau
Dagelijkse zonden
Het ergste wat ik ooit gedaan heb

De Orlando-nieuwsbrief
Bij Orlando verschijnen good reads: romans die je leest 
ter ontspanning, maar waardoor je tegelijkertijd wat leert 
over de wereld om je heen, over jezelf of over het menselijk 
gedrag in het algemeen. Boeken waarover je blijft praten. 
Bijvoorbeeld op onze website www.leescluborlando.nl.
Wil je op de hoogte worden gehouden van de romans van 
Orlando uitgevers? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief 
via onze website www.orlandouitgevers.nl.



© 1994 Ursula Hegi
Nederlandse vertaling © 1999/2012 Orlando uitgevers, 
Utrecht, en Tinke Davids
Oorspronkelijke titel Stones from the river
Oorspronkelijke uitgever Simon & Schuster Inc., New 
York
Omslagontwerp b’IJ Barbara
Foto omslag © Mark Owen/Arcangel/Hollandse Hoogte
Foto auteur © Gordon Gagliano

isbn paperback 978 90 229 6015 8
isbn e-book 978 90 449 6898 9
nur 302

www.orlandouitgevers.nl



 ursula hegi

Stenen van de rivier

 Leesfragment

ORLANDO
uitgevers



5

Hoofdstuk een [1915-1918]

Als kind dacht Trudi Montag dat iedereen wist wat er vanbinnen in an-
deren gebeurde. Dat was voordat ze had begrepen dat anders-zijn iemand
macht gaf. En dat anders-zijn lijden met zich meebracht, en de zonde van
opstandigheid tegen een onbekwame God. Maar vóór die tijd – jaren en
jaren voordien–had ze gebeden dat ze mocht groeien.

Elke avond was ze in slaap gevallen met op haar lippen het gebed dat
haar lichaam zich, tijdens haar slaap, zou rekken, dat het de lengte
mocht krijgen van dat van andere meisjes van haar leeftijd in Burgdorf–
niet eens een lichaam als van lange meisjes als Eva Rosen, die op school
korte tijd haar beste vriendin zou worden–, maar een lichaam met armen
en benen van normale lengte en met een klein, welgevormd hoofd. Om
God een handje te helpen ging Trudi in deuropeningen hangen aan haar
vingers tot ze gevoelloos werden, en dan was ze ervan overtuigd dat ze
kon voelen hoe haar botten langer werden; ’s avonds bond ze vaak haar
moeders zijden sjaals om haar hoofd–de ene rond haar voorhoofd, de an-
dere onder haar kin geknoopt–om te voorkomen dat haar hoofd nog ver-
der uitzette.

Wat had ze gebeden. En elke ochtend, als haar armen nog steeds ge-
drongen waren, en haar benen de vloer niet wilden raken als ze uit haar
bed kwam, zei ze tegen zichzelf dat ze niet hard genoeg gebeden had, of
dat het nog niet het juiste moment was, en dus was ze blijven bidden,
verlangen, en geloven dat alles waarvoor je zó hard bad, toch vast en ze-
ker vervuld zou worden, als je maar geduld had.

Geduld en gehoorzaamheid – twee dingen die bijna onscheidbaar wa-
ren, en de oefening daarin begon met de eerste stap die je zette: je leerde
gehoorzaamheid aan je ouders en alle andere volwassenen, en vervolgens
gehoorzaamheid aan je kerk, je onderwijzers, je regering. Ongehoorzame
daden werden efficiënt en snel bestraft: een tik op je knokkels met een
liniaal; drie rozenkransen; naar je kamer.

Als volwassene zouTrudi minachting voelen voor de gehoorzame dwa-
zen die in de kerk knielden, almaar wachtend. Maar als meisje ging ze
elke zondag naar de mis en zong ze in het koor; in de loop van de week
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glipte ze soms de kerk binnen op de terugweg van school, en dan putte ze
troost uit de gewijde geur van wierook terwijl ze haar gebeden fluisterde
tegen de geverfde gipsbeelden van de heiligen langs de wanden van de
Sint-Martinuskerk: Sint Petrus naast de biechtstoel, met eeuwig opge-
trokken wenkbrauwen, een expressie van ontzetting, alsof hij alle zon-
den had afgeluisterd die de mensen van Burgdorf generaties vermoeide
pastoors hadden toegefluisterd; Sint Agnes met haar treurige ogen om-
hooggeslagen en haar vingers ineen op haar boezem, alsof ze stond te
repeteren om tal van andere aanvallen op haar zuiverheid te weerstaan;
Sint Stefanus met een bergje chocoladekleurige rotsblokken dat zijn voe-
ten verborg – afgezien van één fletse teen – en met zijn bloedige armen
opgestoken alsof hij zijn vijanden uitnodigde nog grotere stenen te wer-
pen en zodoende zijn eeuwige verlossing te bewerkstelligen.

Tot al die heiligen bad Trudi, en haar lichaam groeide, alleen – alsof
haar gebeden bij wijze van gruwelijke grap waren verwrongen–rekte haar
lichaam zich niet opwaarts, zoals ze had aangenomen, maar nooit duide-
lijk in een gebed had gezegd; haar lichaam zette uit, werd log en breed,
zodat haar onderarmen ten slotte even massief zouden worden als die
van Herr Immers, de eigenaar van de slagerij, en haar onderkin even in-
drukwekkend als die van Frau Weiler van de kruidenierswinkel daar-
naast.

Tegen die tijd had Trudi het moment achter de rug waarop ze wist dat
bidden om iets er niet voor zou zorgen dat het ook gebeurde, dat ze zich
erbij moest neerleggen dat God niet kon toveren; dat ze nooit langer zou
worden; dat ze ooit zou sterven; en dat alles wat haar vóór die tijd zou
overkomen, afhankelijk zou zijn van haar eigen besluitvaardigheid. Dat
alles was tot haar doorgedrongen, met een verbijsterende helderheid die
haar tot op het bot verkilde, op die zondag in april 1929, in de schuur van
de Braunmeiers, toen die kring van jongens haar insloot – jongens die
haar benen spreidden, die haar ziel spreidden totdat ze het gevoel kreeg
of dat opgedroogde snot op haar gezicht daar altijd zou blijven, haar huid
strak zou trekken als gemorst eiwit – en zij zichzelf zag als heel oude
vrouw en tegelijkertijd als zuigeling, alsof haar verleden en toekomst
zich bevonden aan beide uiteinden van een gespannen elastieken band
die iemand eventjes had losgelaten, zodat haar hele leven–elke minuut
die ze had geleefd en zou leven–ineen was gekronkeld en haar raakte op
de plaats waar ze op dat moment was, in die schuur, en ze wist dat ze in
staat zou zijn nogmaals zo te zien: ze keek toe hoe ze haar moeder uit de
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kuil in de aarde naast het huis trok; hoe ze een deel van de stenen muur
in de kelder sloopte om door de aarde een geheime tunnel te graven naar
het huis van de familie Blau; hoe ze met beide handen de rug van haar
geliefde streelde en het dunne ovaaltje van haren onder aan zijn ruggen-
graat voelde terwijl de nachtelijke hemel rond hen wervelde; ze zag hoe
ze terugdeinsde voor de hitte van de vlammen die uit de gebroken ramen
van de synagoge schoten en de school en het Theresienheim bezaaiden
met vonken in de kleur van de ster van stof, de jodenster, die haar vrien-
din, Eva Rosen, op haar jas zou moeten dragen.

Na de geboorte van Trudi Montag had haar moeder haar maandenlang
zelfs niet willen aanraken. Uit flarden van gesprekken zou het meisje
later opmaken dat haar moeder één blik op haar had geworpen en haar
gezicht had bedekt, als om het beeld te verdrijven van de korte ledema-
ten en het iets te grote hoofd van de zuigeling. Ook had het niet geholpen
dat Frau Weiler, toen ze in de rieten wieg had gekeken, gevraagd had:
‘Heeft dat kind soms een waterhoofd?’

Trudi’s ogen leken ouder dan die van andere baby’s, alsof ze de erva-
ring vasthielden van iemand die al heel lang had geleefd. De vrouwen in
de buurt zorgden er beurtelings voor dat ze in leven bleef en schoon werd
gehouden. Zij waren degenen die haar zilverblonde haar borstelden tot
een grote plukkerige krul boven op haar hoofd en die vastzetten met een
likje dennenhoning, die geitenmelk kookten en haar die te drinken ga-
ven in een zuigfles, die fluisterden als ze haar lichaam vergeleken met
dat van hun eigen kinderen, die naast het bed van Trudi’s moeder zaten
en haar rusteloze slaap in het oog hielden, telkens wanneer ze weer terug
was gebracht als ze was weggelopen uit haar huis aan de Schreberstrasse.

Het was de zomer van 1915, en de stad was in handen van de vrouwen.
Nu hun mannen het afgelopen jaar aan het Oostfront hadden gevochten,
hadden ze opnieuw geleerd hoe ze zelfs de lastigste haakjes van hun
zalmkleurige korsetten konden losmaken; ze waren eraan gewend ge-
raakt beslissingen te nemen–zoals welke herstelwerkzaamheden ze zelf
zouden doen en welke moesten wachten tot na de oorlog; ze bleven hun
stoepen vegen en herinnerden nog steeds hun kinderen eraan dat ze pia-
no moesten studeren; ze haalden Herr Pastor Schüler over een voormalig
schaakkampioen uit te nodigen om hun kinderen gedurende een volle
week les te geven, na schooltijd; ze verdreven de bedrieglijke beelden van
hun mans gezicht onder de aarde wanneer ze de plantjes op het familie-
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graf water gaven. Soms, wanneer ze hun honger vergaten, en hun afkeer
van rapen, die nu hun hoofdvoedsel vormden, leek het vreemd dat overal
om hen heen een jubelend leven bleef bestaan, alsof er geen oorlog was:
de bloesem van kersen- en appelbomen, de zang van vogels, de lach van
hun kinderen.

In dat kleine stadje, beladen door eeuwen traditie, pasten geen vrou-
wen zonder man: dat waren wezens met wie men medelijden had, of
over wie men roddelde. Maar dat was allemaal veranderd door de oorlog.
Zonder de mannen vervaagden de grenzen tussen de getrouwde en de
ongetrouwde vrouwen: opeens waren er tussen hen meer gelijkenissen
dan verschillen. Respect kregen ze niet meer op grond van de positie van
hun man, maar door hun eigen vaardigheden.

Dat was iets wat de bejaarde weduwen al lang geleden hadden ontdekt.
Zij waren degenen die in werkelijkheid de stad regeerden, alleen waren
ze zo verstandig dat geheim te houden. Zij bepaalden de grenzen van de
gemeenschap met een onzichtbare aaneenschakeling van in elkaar grij-
pende handen, terwijl ze hun adviezen doorgaven aan hun kinderen en
oeroude sprookjes vertelden aan hun kleinkinderen, alsof ze nooit eerder
waren verteld.

Ze voelden argwaan jegens de weinige mannen die in Burgdorf waren
achtergebleven en ze roddelden over hen – bijvoorbeeld over Emil Hes-
ping, een bekwaam atleet, die de gymnastiekclub leidde en beweerde we-
gens zwakke longen te zijn afgekeurd voor militaire dienst, en over Her-
bert Braunmeier, die volhield dat niemand anders zijn melkveehouderij
zou kunnen verzorgen. Zelfzuchtige kerels, zeiden de oude vrouwen,
maar ze verwenden de mannen die in de oorlog gewond waren geraakt,
zoals Leo Montag, de eerste militair die terugkwam; ze breiden wollen
hemden voor hem en brachten hem geweckte pruimen uit hun schamele
voorraadjes, om zijn verwonding goed te maken.

Twee maanden na de Slag bij Tannenberg, in oktober 1914, was Leo
Montag Burgdorf komen binnenhinken, met een stalen schijf in plaats
van zijn linkerknieschijf, gehuld in een lange jas van zeehondenbont die
eigendom was geweest van een van de Russische gevangenen. Op die
zilvergrijze bontmantel – uitgespreid op de vloer tussen de planken van
de haastig gesloten leesbibliotheek – was Trudi Montag verwekt, op de
middag dat haar vader was teruggekeerd. Hij was maar een paar maanden
van huis geweest, maar hij klampte zich vast aan zijn vrouw alsof het
jaren waren. Gertruds gezicht, dat vaak een koortsachtige indruk maakte
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als ze opgewonden raakte, was bijna doorschijnend van schoonheid, en
ze lachte en huilde terwijl ze hem in haar armen hield. Mensen in Burg-
dorf zeiden van haar dat ze vreugde en verdriet van andere mensen in
zich opnam.

Het was niets voor haar, daarover waren de meesten het eens, om haar
eigen kind af te wijzen. En het was ook niets voor haar om van huis weg
te lopen. Enkelen echter beweerden dat eerste begin van waanzin in Ger-
trud te hebben aangevoeld, lang voordat ze echt gek was geworden: ze
hadden het over de zomer dat ze vier was geweest, en een vol jaar geen
woord meer had gezegd, en ze herinnerden elkaar aan haar eerste com-
munie, toen ze geweigerd had haar lippen te openen voor de heilige hos-
tie, zodat de andere kinderen hadden moeten wachten in de communie-
bank totdat de pastoor er eindelijk mee had ingestemd haar de zonden te
vergeven die ze had begaan in de uren sinds haar laatste biecht.

Drie dagen na Trudi’s geboorte was Gertrud Montag gevlucht uit haar
slaapkamer, weg van het gehuil van de baby, waardoor haar borsten prik-
ten van ongedronken melk. Bloed uit haar lege baarmoeder bloeide op in
de voorkant van haar batisten nachtpon tegen de tijd dat Herr Pastor
Schüler haar vond achter de Sint-Martinuskerk, met haar armen dwars
over de deur van de sacristie, als om hem tegen te houden. Zonder na te
denken sloeg hij een kruis, alsof de contouren van haar lichaam hem
dwongen dat te imiteren.Terwijl hij probeerde haar handen los te maken
van de deur en haar de sacristie binnen te trekken om haar schande te
verbergen, was een van de misdienaars Trudi’s vader gaan roepen, en hij
was snel de twee straten door gehobbeld uit de leesbibliotheek, waar de
mensen van Burgdorf nog steeds de stuiversromans en detectives kwa-
men lenen waartegen Herr Pastor Schüler fulmineerde in zijn zondagse
preken.

Leo Montag droeg zijn vrouw naar huis, gewikkeld in een van de al-
taarkleden. Haar bloed sijpelde door in de oude kant, en hoewel de huis-
houdster van de pastoor de doek in zout water zou weken, verbleekten
de vlekken slechts tot roze gekleurde wolkjes. Algauw was Gertrud weer
terug bij de deur van de sacristie–ditmaal geheel gekleed, was de eerste
gedachte van de pastoor toen hij haar ontdekte in haar wollen japon en
met het grijze vest van haar man, al was de lucht bedompt en veel war-
mer dan hij aangenaam vond. Hij voelde reeds het gekriebel van zweet op
zijn borstkas en onder zijn geslachtsdelen, een zweet waarvan hij walgde,
maar dat hij nergens mee kon stelpen, behalve met medicinaal voetpoe-
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der dat beenkleurige ringen op zijn kleren achterliet, en een soort kalk-
stof op het bovenleer van zijn schoenen.

De pastoor – wiens ronde gezicht je deed denken aan een zwaarge-
bouwd man als je hem pas kende – bleef op veilige afstand van Gertrud
Montag staan, met zijn tengere lijf in haar richting gebogen. Duiven pik-
ten in de grond rond zijn voeten en vlogen op toen hij zijn hand in zijn
zak stak om zijn zakdoek los te peuteren uit zijn rozenkrans. Hij depte
zijn nek.

‘Waarom bent u gekomen?’ vroeg hij.
Ze sloeg haar ogen op om te kijken naar een witte ooievaar die op trage

vleugels over de open markt gleed, op weg naar het dak van het raadhuis;
zijn lange oranjegele poten sleepten over de dakpannen voordat hij land-
de naast de schoorsteen. Uit de open ramen van de bakkerij, een straat
verderop, kwam de gistgeur van warm brood drijven. Twee tekkels kef-
ten bij de hoeven van het paard van de voddenman.

‘Waarom bent u gekomen?’ vroeg de pastoor nogmaals.
Maar ze weigerde te antwoorden, die lange vrouw met die felle ogen

die dwars door hem heen boorden, en omdat hij niet wist wat hij anders
moest doen en zichzelf graag zag als barmhartig man, zegende Herr Pas-
tor Gertrud Montag, ongeveer op dezelfde manier waarop hij het heilig
oliesel toediende. En toen dat geen enkel effect had, deelde hij haar mee
dat hij haar al haar zonden vergaf, want dat had haar per slot van reke-
ning al eens eerder tot rust gebracht, op de dag van haar eerste commu-
nie.Terwijl hij over zijn schouder bleef kijken, en vurig wenste dat haar
aardige, ongeruste echtgenoot zou komen, vergaf hij haar zelfs – onbe-
wust–de enige zonde die zij zichzelf nooit zou vergeven.

Nog lang nadat haar borsten waren opgehouden melk te lekken, bleef
Gertrud Montag van huis weglopen, maar ze verborg zich niet altijd ach-
ter de kerk. Soms zocht ze een plekje in de seringenhaag achter het huis
van de Eberhardts. Renate Eberhardt had de weelderigste tuin van het
stadje: leeuwenbekjes, rozen, geraniums en madeliefjes bloeiden over-
vloedig, enorme kleurmassa’s–niet ordelijk als de meeste andere tuinen
– en een schitterende perenboom die goudgele vruchten droeg. Zij liet
Gertrud dan in haar tuin een boeket bloemen plukken voordat ze haar
naar huis bracht, en dan bleef ze en stopte haar in bed, met haar koele
vingers op Gertruds gloeiende voorhoofd. Renates slanke nek leek te
lang voor de zware vlechten die ze rond haar hoofd gespeld droeg.
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Gertruds favoriete schuilplaats was onder het hoger gelegen deel van
haar huis, dat tegen een glooiende heuvel was gebouwd, op straatniveau
waar de ingang van de leesbibliotheek was, en achteraan gestut door ou-
de pilaren van hout en grijze natuursteen. Dicht bij de opening hing het
rek waarin Leo zijn bamboehark en tuingereedschap bewaarde. Daarach-
ter was een hol waar zwarte kevers met harde schildjes opgingen in het
duister, waar dunne spinnenwebben van de balken hingen te schomme-
len in een briesje, zo ver weg dat geen mens het kon voelen. Leo moest
dan achter zijn vrouw aan kruipen en haar eruit sleuren, terwijl zij kerk-
liederen zong en zich verzette en haar blote hielen in de aarde zette, zo-
dat holten in de aarde achterbleven. Later waren de spieren van haar kui-
ten dan zo stijf dat hij ze moest masseren.

Soms kon hij haar helemaal niet vinden, hoewel hij dan de leesbiblio-
theek, waar ze voorTrudi’s geboorte samen hadden gewerkt, op slot deed
en op zijn fiets–trappend met zijn rechterbeen, het gewonde recht voor-
uitgestoken–door de straten rond de kerk reed, en vandaar door het hele
stadje, door de Römerstrasse, om het marktterrein, tegen de Barbarossa-
strasse op en in de richting van de Rijn, waar hij en Gertrud als school-
kinderen in de brede uiterwaarden tussen dijk en rivier hadden gevlie-
gerd.

Soms vond hij haar, maar meestal kwam ze uit zichzelf terug, en dan
zat haar zwarte haar verward, en het rook naar de rivier bijvoorbeeld, of
naar de tarwevelden die hun stadje omringden. Hij haalde dan zijn kam
uit de zak van zijn overhemd en hield haar voorzichtig met één arm vast
terwijl hij de tanden van de kam door de klitten trok. Op een zondag
groef hij een jonge kastanjeboom uit in de bosjes bij de meelfabriek, en
die schonk hij aan Gertrud; hij zei – terwijl hij haar hielp de boom te
planten voor de ingang van de leesbibliotheek–dat die boom haar thuis
zou houden. Maar de volgende ochtend was ze weer verdwenen, en werd
ze teruggebracht door twee nonnen.

Om haar moe te maken besloot Leo haar mee te nemen op langere
wandelingen dan hun dagelijkse Spaziergänge als hij tussen de middag de
leesbibliotheek sloot, maar zij haastte zich voor hem uit, terwijl hij wor-
stelde met de dubbele last van zijn stijve been en de kinderwagen. Hij
plukte bosjes kamille en zette van de bloesem thee, omdat hij hoopte dat
ze daarvan zou kalmeren–deze vrouw die hij gekend had sinds ze allebei
kinderen waren, deze vrouw die één dag ouder was dan hij. Hij had het
altijd prettig gevonden dat ze even oud waren, al was dat ongewoon voor
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een echtpaar. De meeste getrouwde mannen die hij kende, waren heel
wat ouder dan hun vrouw, en hij kon zich niet voorstellen getrouwd te
zijn met iemand met wie hij niet was opgegroeid.

’s Nachts probeerde hij zijn ledematen om Gertrud heen te slaan, maar
zij lachte in zijn armen, een rare, wilde lach die zijn schoot gevoelloos
maakte van kou, en hoewel ze de huid van haar lichaam over de volle
lengte tegen hem aan drukte, schrikten zijn genitaliën voor haar terug en
kon hij haar slechts als een zuster omhelzen.

Voor de geboorte van hun dochter had Gertrud haar werk in huis en in
de leesbibliotheek met plezier gedaan, maar nu bewoog ze zich schokke-
rig en luidruchtig. Ze was vergeten wat ze wilde kopen als ze boodschap-
pen deed, en ze morste met as wanneer ze het keukenfornuis uithaalde,
of de groenbetegelde kachel tussen woon- en eetkamer.

Vroeg op een ochtend in september, toen Leo eerder wakker was ge-
worden dan zij en naar haar kalme gezicht keek, zag ze er net zo uit als
vroeger, en hij was ervan overtuigd dat ze weer de oude zou worden, dat
ze klaar was om een moeder voor hun kind te zijn. Hij trok de gewichtlo-
ze donsdeken weg, stond op en trok zijn goede pak aan, hoewel het een
doordeweekse dag was. Hij haalde zijn dochter op bij Frau Abramowitz
aan de overkant, waar ze gelogeerd had – de nacht daarvoor was ze bij
Frau Blau naast hen geweest –, maar in plaats van haar in de wieg in de
kinderkamer te leggen, als gewoonlijk uit het gezicht van haar moeder,
ging hij met haar op de rand van het bed zitten, aan Gertruds kant.

Trudi was de eerste baby die hij ooit had vastgehouden, en in zijn ogen
was ze niet zoveel anders dan de zuigelingen die hij in de loop der jaren
van veilige afstand had bekeken.Toen hij in haar wijze ogen keek, stond
hij versteld dat het kind, zo tussen hem en zijn vrouw in, twee lange,
hoekige mensen, meer leek op een kiezelsteen – rond en stevig. Ze had
zijn lichte kleur haar, zijn krachtige kin en hoog voorhoofd. Haar tong
duwde tegen haar bovenlip, alsof ze probeerde wat voedsel te pakken te
krijgen, en er ontstond een heel klein, glanzend spuugbelletje. Hij liet
haar op zijn pink sabbelen, en stond versteld van de heftigheid waarmee
haar tong en kaken daaraan trokken. Kanten gordijnen bolden op in het
open raam, en in het ochtendlicht glansde het gladde bruine houtwerk
als honing. Toen hij de hoge welving van Trudi’s gehemelte tegen zijn
nagel voelde, keerde hij zachtjes zijn pink opzij, om haar niet te krabben.

‘Kijk naar haar, Gertrud,’ zei hij toen zijn vrouw haar ogen opende en
overeind ging zitten, geschrokken. ‘Kijk nou alleen eens even. Alsje-
blieft.’
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Maar zijn vrouw, naar wie hij het kind had genoemd, zoals ze tijdens
de zwangerschap hadden afgesproken, kneep haar ogen dicht en wendde
haar gezicht af.

De leesbibliotheek bestond nu al drie generaties, en voorzag in een inko-
men voor de familie Montag, zelfs in de magere oorlogsjaren, omdat de
mensen kolen en eten en kleren brachten in ruil voor de felgekleurde
boeken die een ander soort avontuur in hun naargeestige huizen brach-
ten dan het avontuur waarin ze leefden–het grauwe avontuur van oorlog,
van armoede, van angst.

Ook tabak was te koop in de leesbibliotheek. Houten sigarenkistjes en
glazen stopflessen die negen soorten tabak bevatten, stonden aan het ene
uiteinde van de lange toonbank, naast het register waarin Leo Montag de
boeken in de bibliotheek noteerde, met een afzonderlijke pagina voor
elke titel. Aan de lengte van elke kolom onder die titel, een opsomming
van de namen van degenen die het geleend hadden, kon je zien hoe popu-
lair een boek was.

De zijmuren van het huis van de Montags waren minder dan een arm-
lengte verwijderd van de muren van de aangrenzende huizen–dat van de
familieWeiler links, en dat van de familie Blau rechts. Herr Blau was een
gepensioneerde kleermaker, en Frau Weiler had de kruidenierswinkel.
De gevels van de drie smalle huizen waren witgepleisterd, met een rij
bakstenen onder de ramen en boven de hoge deuren; de funderingen wa-
ren gebouwd van grote, gladde stenen die uit de bedding van de Rijn wa-
ren gekomen. De meeste andere winkels en bedrijven in Burgdorf waren
eveneens gevestigd in de straten die het dichtst bij het kerkplein waren:
de bakkerij van Hansen en de kapperszaak, de ijzerwinkel en de hoeden-
winkel, twee herbergen en de open markt.

De Weilers hadden één zoon, Georg, verwekt in de nacht voordat zijn
vader naar het Oostfront was vertrokken. FrauWeiler, die al grootmoeder
had kunnen zijn in de tijd dat ze Georg kreeg, had een breed gezicht met
treurige, uitpuilende ogen, en haar stem klonk vaak ongerust, alsof ze
bang was al het werk niet aan te kunnen. Ze had haar zoon nooit verge-
ven dat hij geen meisje was, en ze probeerde die vergissing nog steeds te
corrigeren door hem jurkjes aan te trekken en te weigeren zijn haar af te
knippen.

De kinderen van de familie Blau waren al volwassen: Margret en haar
gezin woonden op een huuretage bij de kerk, en Stefan Blau, die als jonge
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knaap stiekem naar Amerika was vertrokken, was maar één keer terug
geweest in Burgdorf, in 1911, toen hij getrouwd was met Helene, de zus-
ter van Leo Montag; zij was zijn derde bruid en moest de moeder worden
voor de kinderen van zijn eerste twee vrouwen, die in het kraambed wa-
ren gestorven. De laatste tijd had Leo er vaak naar verlangd dat zijn zus-
ter nog bij hem en Gertrud woonde. Zij zou geweten hebben hoe ze Ger-
trud moest overreden hun kind te aanvaarden. Maar Helene was duizen-
den kilometers ver weg, en had drie stiefkinderen en nu ook een eigen
kind.

De leesbibliotheek, de keuken en de woonkamer met de piano namen
de benedenverdieping van het huis van de Montags in beslag; de slaapka-
mers waren op de bovenverdieping. Op de tweede verdieping was een
naaikamer met violet behang en een smal venster; dat was de kamer
waar Leo Montag zijn vrouw zou opsluiten om haar tegen zichzelf te be-
schermen, toen ze was begonnen haar kleren uit te trekken voor de enge-
len. De eerste keer was tijdens de zondagsmis geweest. Leo, die tussen
twee oudere mannen zat, was zich bewust van de pastoor daar op de kan-
sel, die een preek hield, maar hij luisterde niet naar de woorden omdat
hem opviel hoe fel het licht–hoewel het buiten regende–gloeide door de
gebrandschilderde ramen, als blauwe en paarse en gouden sterren, alsof
de zon scheen. Het was niet eens tot hem doorgedrongen dat Gertrud de
knopen van haar japon had losgemaakt voordat de pastoor midden in een
zin ophield en één magere arm uitstak naar de vrouwenkant van de kerk,
waardoor iedereen naar Gertrud ging staren tijdens het eindeloze mo-
ment voordat Frau Eberhardt, die in de bank achter Gertrud geknield zat,
haar mantel over Gertruds schouders had geworpen.

De volgende keer was Gertrud niet zo snel betrapt: ze was naar buiten
geglipt toen de ijsman een blok ijs kwam brengen. Nadat Leo had be-
taald, had hij gekeken hoe het paard de ijswagen voorttrok, en pas toen
had hij gezien hoe Gertrud naar het einde van de Schreberstrasse liep,
naakt, met geheven hoofd. Hij had het rood en wit geruite tafellaken van
de keukentafel gerukt en was haar achternagerend.

Vanaf die tijd maakte hij–elke ochtend voordat hij de leesbibliotheek
opende–een glas wortelsap waar Gertrud dol op was, hij schilde een ap-
pel voor haar, en worstelde vervolgens om haar naar boven te krijgen,
naar de naaikamer, waar hij haar opsloot. Om haar een plezier te doen
hing hij daar een kleine spiegel met een vergulde lijst op, die ze bewon-
derd had in de woonkamer van de familie Abramowitz. Zij hadden hem
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meegebracht van hun reis naarVenetië, samen met voldoende foto’s voor
een compleet album, als altijd wanneer ze een reis ondernamen naar ver-
re streken als China en Venezuela. In ruil voor die spiegel had Leo Frau
Abramowitz een abonnement van vijf jaar aangeboden, voor alle boeken
die ze wilde lenen.

‘Ik zou hem u liever willen geven,’ had ze gezegd. De talloze fijne rim-
peltjes, die ze al had sinds ze een jonge vrouw was, waren niet zichtbaar
tenzij je van dichtbij keek– net de structuur van een zijden stof die ver-
frommeld was en vervolgens gestreken, zodat het oppervlak glad was,
afgezien van de diepere, fijnere kreukels.

‘Maar ik wil u er iets voor teruggeven.’
‘Twee jaar boeken lenen is meer dan genoeg.’
‘Vijf. Minstens vijf.’
‘Ik neem aan dat ik in die boeken meer zal zien dan ik ooit in die spie-

gel zal ontdekken,’ had ze ten slotte toegegeven.
Leo had voor Gertrud een porseleinen kamerpot gekocht, met geschil-

derde rozen langs de rand, en acht glimmende platen karton met aan-
kleedpoppetjes en al hun kleren. Omdat hij liever niet wilde dat ze een
schaar gebruikte, had hij zelf de poppen uitgeknipt en Gertrud laten zien
hoe ze de japonnen, mantels en hoeden op hun heel dunne lijfjes moest
bevestigen door de papieren uitsteeksels om hun schouders en middel te
buigen.

Hij bracht haar een met blauw fluweel beklede sofa die Emil Hesping
had gewonnen bij een schaakwedstrijd, maar vertelde Gertrud niet waar
die sofa vandaan kwam. Hoewel Emil sinds de eerste klas zijn vriend was
geweest, weigerde Gertrud hem tot het huis toe te laten. Zij verliet de
leesbibliotheek als Emil binnenkwam om zijn tabak te kopen.

‘Het ligt niet aan jou,’ zo stelde Emil Leo gerust als hij probeerde zich
voor het gedrag van zijn vrouw te verontschuldigen. Emil was de broer
van een bisschop, maar ging nooit naar de kerk. Hoewel hij pas even in
de dertig was, had hij al tien jaar een kaal hoofd; toch zag hij er jonger uit
dan andere mannen van zijn leeftijd omdat de roze huid van zijn gezicht
gewoon doorging voorbij zijn voorhoofd en vervolgens over de achterkant
van zijn hoofd. Hij lachte veel, en als hij dat deed, kwamen de enige ha-
ren op zijn gezicht–zwarte wenkbrauwen in een vrijwel ononderbroken
lijn–samen boven zijn neus.

Leo, die tot aan zijn oorlogsverwonding lid van Emils gymnastiekclub
was geweest, miste het vliegen aan de trapeze, het zwaaien van zijn li-
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chaam over de brugleggers van glad hout en het springen over het zware
leren lijf van het paard, waarbij zijn vingers het oppervlak nauwelijks
raakten. En hij miste de vlotte camaraderie van de omgang met Emil.
Aan de aarde gekluisterd met zijn pijnlijke knie voelde hij in Emil de
opwinding van het winnen, zoals hij die als lid van de club had gekend.
Emil Hesping kon je laten geloven dat je toch nog kon winnen. Hij kreeg
je zo ver dat je glimlachte, en zelfs schaterde. Hij nodigde je uit in de
‘Traube’ voor een paar biertjes wanneer je vrouw hem niet meer tot je
huis wenste toe te laten.

Op een middag kwam Emil langs bij de leesbibliotheek met een oude
klassenfoto van de vijfde klas. Leo stond naast hem, terwijl Gertrud op
de voorste rij geknield zat, samen met de andere meisjes. ‘Kijk eens wat
ik gevonden heb,’ zei hij opgewonden, en drukte Gertrud de foto in de
handen. ‘Herken je ons nog?’

Even bleef ze staan met de sepiakleurige foto in haar handen, haar lip-
pen opgetrokken alsof ze zou gaan snauwen; vervolgens liet ze de foto
voor zijn voeten vallen en schoot ze de keuken in.

Toen Leo haar achternakwam, was ze bezig de witte kastdeurtjes open
en dicht te smijten, zo hard dat de verzameling gebloemde porseleinen
kopjes van haar overgrootmoeder stond te trillen op de plank boven het
aanrecht.

‘Emil was vroeger ook een vriend van jou,’ zei Leo.
‘Hij denkt dat hij alles kan krijgen wat hij maar wil.’
‘Hij had iets voor je meegebracht. Bovendien betaalt hij voor zijn ta-

bak.’
Ze staarde hem aan, met wilde ogen, staarde naar het zachtmoedige

gezicht en de stijve boord van de man die ze had liefgehad sinds ze alle-
bei acht waren geweest, de man die vaak het symbool was van alles wat
ze onaangenaam vond aan dit stadje, waar het leven trager verliep dan in
de grote stad waar ze haar eerste levensjaren had doorgebracht.

‘We betalen allemaal, Leo.’ Ze luisterde naar haar eigen woorden en
moest lachen. ‘We betalen allemaal.’

Terwijl zijn dochter in haar rieten wagentje lag, tussen de houten toon-
bank en de boekenplanken, bediende Leo zijn klanten, of hij bestudeerde
ingewikkelde zetten op het schaakbord dat altijd op de toonbank stond,
in wisselende fasen van een partij tegen een denkbeeldige tegenstander.
Af en toe bleef een van de oude mannen staan voor een partijtje tegen
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Leo, en dan praatten ze over de mannen aan het front. Ze haalden herin-
neringen op aan de schaakclub van Burgdorf en maakten plannen om de
bijeenkomsten op de maandagavonden te hervatten zodra de oorlog voor-
bij was.

Van tijd tot tijd wierp Leo een blik op het plafond om zich ervan te
vergewissen dat zijn vrouw nog in de naaikamer zat. Hij kneep dan zijn
ogen tot spleetjes, alsof hij door de stenen en het houtwerk wilde dringen
die tussen hem en de tweede verdieping lagen. Hij voelde zich ongerust
als hij haar geagiteerde voetstappen hoorde, maar werd nog bezorgder als
hij niets hoorde, want Gertrud slaagde erin te ontsnappen–minstens een
keer per week. Het was hem een raadsel hoe de enige sleutel van de ge-
sloten deur – een lange sleutel die hij aan de buitenkant in het slot liet
steken – in Gertruds zak kon zitten wanneer hij haar eindelijk weer ge-
vangen had.

Op een dag, toen hij haar door de gang zag schieten, langs de open deur
van de leesbibliotheek, graaide hij Trudi uit haar wagen, en met haar te-
gen zijn borst gedrukt hinkte hij rond de zijkant van het huis naar achte-
ren.

‘Gertrud?’ Hij bukte zich en tuurde in de donkere opening. ‘Gertrud,
ben je daar?’

Het duurde even voor hij haar onderscheidde, gehurkt tussen het on-
kruid en de rotsen, haar gezicht half verborgen achter haar haar. Leo wist
niet waarom hij deed wat hij vervolgens deed–hij wist niet eens dat hij
het deed, tot hij merkte dat hij zijn dochter voor zich uit hield, eigenlijk
precies als een priester die het sacrament omhoogsteekt.Trudi hing daar
in het parelgrijze licht, en hij hield haar daar heel lang tussen zichzelf en
zijn vrouw, het leek wel een heel leven, terwijl haar dikke babyhandjes
in de doffe luchtlagen bewogen als tropische vissen, totdat zijn vrouw
met een snik op hen af kwam schuiven en het kind met haar vuile han-
den naar zich toe rukte, en ze alle drie omgeven werden door de muffe
geur van de aarde.

Leo’s armen voelden gewichtloos–bijna als vleugels–en toen de licht-
heid overging naar zijn keel en borstkas, wilde hij zijn armen om zijn
vrouw en kind slaan, om op aarde te blijven; hij deed echter een stap ach-
teruit, niet zo ver dat Gertrud zou schrikken, maar voldoende om haar
de afzondering te gunnen om de sokjes van de baby uit te trekken, het
jurkje en het hemdje en de luier, om het drie maanden oude lijfje te be-
kijken – teentjes, navel, hals, billen, vingertjes, oortjes – zoals een jonge
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moeder doet wanneer het kind na de geboorte in haar armen wordt ge-
legd.

Voor Leo symboliseerde deze dag de geboorte van zijn dochter, alsof
alle momenten die hierheen hadden geleid, slechts een voorbereiding
waren geweest op wat hij verwachtte van een gezin, en hij werd overval-
len door grenzeloze hoop–zelfs toen Gertrud aan haar japon frunnikte en
de mond van het kind tegen haar droge borst drukte. Hoewel hij later
tegenTrudi zou zeggen dat men zich onmogelijk iets kon herinneren wat
zo vroeg in de kindertijd was gebeurd, zou het meisje dat moment ont-
houden: toen haar moeder haar voor het eerst had aangeraakt, en die hef-
tige zaligheid die ze had gevoeld, al bleef haar maag hongerig en waren
haar moeders handen ruw, alsof ze gewend waren grote hoeveelheden
aarde weg te ruimen.

Sinds die dag was Trudi de enige die haar moeder, zonder geweld te ge-
bruiken, kon weglokken uit haar hol onder het huis–in het begin in haar
vaders armen, en later, toen ze leerde lopen, ook alleen. Dat was de plaats
waar ze begon te zoeken, elke keer dat haar moeder verdwenen was. Met
een schoon schortje over haar jurk, op leren veterlaarsjes tot boven haar
enkels, vertrok ze om haar moeder te zoeken, en wat ze ontdekte was
een merkwaardige schoonheid in die donkere ruimte die verlicht werd
door haar moeders stem en luchtige bewegingen, het soort schoonheid
dat bij de onderkant van dingen hoort en zelden zichtbaar wordt, het
soort schoonheid dat–als je het eenmaal kent– je zal dwingen ernaar op
zoek te gaan. Je begint het te herkennen waar niemand anders het kan
zien – in het ingewikkelde patroon van rimpels rond de lippen van een
oude man; in de manier waarop de lucht zwaar wordt van een sterke
stank van rotte eieren, vlak voordat bliksem de hemel splijt; in het hoge
krijsen van een woedend klein kind.

En omdat ze zo was gaan kijken, peinsde Trudi er niet over terug te
deinzen op de middag dat haar moeder een zwarte kever ving, hem fijn-
kneep tussen haar vingers en er verrukt aan rook. ‘Hij ruikt naar aardbei-
en,’ zei ze, en duwde haar vingertoppen onder Trudi’s neus. En het wás
zo. Het rook naar verse aardbeien, en de rode vlekjes op haar moeders
witte vingertoppen hadden gemakkelijk zoete stukjes vruchtenmoes
kunnen zijn.

Zelfs toenTrudi nog maar twee was voelde ze zich veel ouder dan haar
moeder wanneer ze haar volgde onder het huis en bij haar zat, haar ver-
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telde wie er die dag allemaal in de leesbibliotheek waren geweest. Ze
maakte haar bezoekjes zo aangenaam dat haar moeder weer bereid werd
haar te volgen naar het licht, en dan begon ze haar te overreden, zachtjes,
tot haar moeder naar haar toe kwam kruipen, met zijdelingse bewegin-
gen, als een kreeft.

En het ging er niet alleen om dat ze haar te voorschijn haalde – ze
moest het ook zonder getuigen doen, zodat de buren het niet tegen haar
vader zouden zeggen, want die zou haar moeder alleen maar weer opslui-
ten. Daarom werd het Trudi’s geheim wanneer haar moeder zich onder
het huis verstopte–haar oudste geheim, een zwaar geheim voor iemand
van haar leeftijd, vooral sinds haar moeder haar het kunstje had laten
zien waarmee je uit de naaikamer kon ontsnappen: je schoof een stukje
papier onder de deur, prikte in het slot met een haarspeld, en als de sleu-
tel buiten de deur op je papiertje viel, trok je hem zorgvuldig naar bin-
nen, en dan deed je de deur van het slot.

Haar moeder met beide handen uit het donker halen – dat was het
enige wat Trudi kon doen ter compensatie van haar schuldgevoel dat het
door háár kwam dat haar moeder de grens naar de waanzin had over-
schreden. Dat wist ze niet alleen doordat ze geluisterd had naar wat Frau
Weiler en Frau Buttgereit zeiden in de kruidenierswinkel, maar ook door-
dat ze staarde in haar moeders ogen en keek naar de werveling van beel-
den achter de blauwe irissen, een web van beelden die haar moeder in
verwarring brachten en dieTrudi niet begreep, al voelde ze wel hun angst-
wekkende kracht. En ze zag nog iets anders: dat haar moeder zichzelf de
schuld gaf, dat er een zonde van langgeleden was, iets wat zo weerzin-
wekkend was dat haar moeder geloofde dat ze daardoor een kind met een
misvormd lichaam had gekregen.

Haar moeder uit het donker halen, over dat netwerk van strepen van
haar hielen waarmee de stoffige aarde was overdekt, net als de heel fijne
sporen van de pootjes van de aardbeikevers... Haar moeders handen af-
spoelen in de beek die stroomde aan het eind van de Schreberstrasse ach-
ter de leesbibliotheek, waar hij zich splitste op zijn weg naar het kermis-
terrein... Als Trudi haar op die manier had kunnen terugbrengen naar
geestelijke gezondheid, zou ze haar geboorte ongedaan hebben gemaakt,
evenals elke ademtocht die ze sindsdien had gedaan. Als ze die lange
vrouw met dat schaduwhaar maar weer had kunnen veranderen in de
vrouw op de oude foto’s. Maar hoe had ze dat moeten doen, als zelfs de
pastoor en de dokter het niet wisten?
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Het was de gezamenlijke beslissing van de oude vrouwen in het stadje
dat Gertrud Montag – zonder kleren aangetroffen op het trapje voor de
katholieke school – een tijdje in het gesticht Grafenberg moest verblij-
ven. De oude vrouwen hadden haar ziekte geduldig opgevat, maar onze-
delijkheid was een risico, want dat was slecht voor jongeren. Ze stuur-
den een afvaardiging naar Herr Pastor Schüler, die Leo Montag in de pas-
torie uitnodigde, waar hij hem, bij koffie en Apfelstrudel met rozijnen,
vertelde van de zorgen die de mensen in het stadje zich maakten.

‘Ik zou willen dat ik een betere oplossing wist,’ zo begon de pastoor,
met een stem vol medelijden.

Leo luisterde, beleefd, zoals hem als jongen was geleerd; hij prees het
korstje van de Strudel, accepteerde een tweede stuk, maar verzette zich
tegen het advies van de pastoor om Gertrud naar Grafenberg te sturen.
Zoals hij het anders-zijn van zijn dochter aanvaardde, en de pijn in zijn
been–met af en toe plotseling een gevoel van spijt, maar over het geheel
genomen vol hoop –, zo aanvaardde hij zijn vrouw zoals ze was gewor-
den. Pas nadat Gertrud haar pols had gebroken tijdens een van haar ont-
snappingen, en nadat Frau Doktor Rosen, nadat ze Gertruds pols had ge-
zet, gezegd had dat het misschien beter was als ze eens in Grafenberg
werd onderzocht, gaf Leo toe aan het advies van de pastoor –zij het ook
pas nadat deze hem gewezen had op het Theresienheim, het klooster
vlak om de hoek, waar de nonnen bejaarden en zieken verzorgden.

‘Dan zou ze dicht in de buurt zijn,’ zei hij tegen de dokter. ‘Dan kun-
nen Trudi en ik bij haar op bezoek.’

‘De zusters...’ Frau Doktor Rosen aarzelde en wreef over het dikke wit-
te litteken tussen haar neus en bovenlip, een overblijfsel van haar hazen-
lip. ‘De zusters,’ zei ze zacht, ‘bedoelen het goed... Ik ben ervan overtuigd
dat ze veel goed werk doen voor de bejaarden, maar wat uw vrouw nodig
heeft, dat is een specialist, iemand die veel af weet van de menselijke
geest.’

Gertrud bleef drie weken in het gesticht, en tijdens haar afwezigheid
kwam het geschenk van de onbekende weldoener–een houten fonograaf
met acht dikke zwarte platen met muziek van Beethoven en Bach, die
Leo op een ochtend, toen hij de groene luiken opendeed, op de toonbank
van de leesbibliotheek vond. De onbekende weldoener had nu al bijna
twaalf jaar geschenken gegeven aan mensen in Burgdorf – kleding en
manden met voedsel en enveloppen met geld die binnen in afgesloten
huizen verschenen in tijden van onrust, zonder briefje of wat dan ook
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waaruit de gulle gever afgeleid kon worden–diens identiteit was voor het
hele stadje een raadsel. De onbekende weldoener moest een van henzelf
zijn, dachten de mensen, want de geschenken waren altijd precies goed–
bijvoorbeeld de glimmende fiets die Frau Simon in haar slaapkamer had
gevonden, twee dagen nadat haar oude fiets was gestolen, of de doos met
nieuwe jassen voor de hele familie Buttgereit nadat de oogst door onweer
was vernield.

Leo Montag zette de fonograaf in de leesbibliotheek, en Trudi vergat
bijna haar moeder toen die eerste klanken de lucht vervulden van extase
en woede en hartstocht. Ze stond doodstil, ademde de trillingen in en
voelde hoe hun kracht door haar heen ging, vorm gaf aan emoties die ze
nog niet had ondergaan, maar waarvan ze vagelijk voelde dat ze op haar
wachtten.

Toen haar moeder naar huis werd gestuurd met haar japon dichtge-
knoopt tot aan de hals en haar pols in het gips, waren haar ogen te dof
om beelden door te laten, en ze bewoog zich alsof ze waadde door water
dat tot aan haar borst reikte. Maar de oude vrouwen knikten die zondag
goedkeurend toen ze tussen Frau Blau en Trudi in de kerk knielde, met
een blauwe hoed uit de winkel van de hoedenmaakster, Frau Simon; de
enige onbedekte huid was die van haar gezicht en haar gevouwen han-
den.Toen Frau Blau de bladzijden van het zwarte gebedenboek voor haar
opensloeg, bewoog ze braaf haar lippen mee met de woorden die oprezen
uit de gemeente om haar heen.

Met de dag werden haar bewegingen minder geremd. Dat was de mooi-
ste tijd voor Trudi–nadat haar moeders ogen helderder waren geworden,
en voordat ze weer zo onrustig door het huis begon te ijsberen –, de tijd
dat haar vader de leesbibliotheek sloot, haar moeder uit de naaikamer
haalde en hen tweeën meenam naar de Rijn. Daar trok Trudi haar laars-
jes uit, ze hees haar rok op en waadde heen en weer in het ondiepe water
van de poel, of ze huppelde op één been, een voorstelling voor haar ou-
ders die op de strekdam zaten en naar haar wuifden terwijl zilveren lin-
ten van hun sigaretten de hemel vastmaakten aan de rivier.

‘Beloof me dat je me niet meer naar Grafenberg stuurt,’ smeekte Gertrud
Leo op een avond toen hij witte worstjes en uien aan het bakken was.

Hij omhelsde haar teder. ‘Als ik kan,’ zei hij, ‘als ik kan, Liebchen.’
Trudi klom op de houten ijskast om dichter bij haar ouders te zijn en

hurkte neer tussen de suikerpot en de eierwarmers. Haar vaders vest
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hing als gewoonlijk over de rugleuning van een keukenstoel, en op de
vensterbank van het open raam zat een vlieg, met iriserende vleugels en
voorpootjes die schuin over elkaar bewogen, net als de breinaalden van
Frau Blau. In het gras achter de kruidenierswinkel was Georg Weiler aan
het kopjeduikelen, waarbij zijn jurk over zijn hoofd viel, alsof hij de men-
sen met zijn ondergoed wilde laten zien dat hij geen meisje was.

Trudi’s moeder was even lang als Trudi’s vader. ‘Beloof je het?’ vroeg
ze opnieuw, recht in zijn ogen kijkend.

Hij drukte zijn voorhoofd tegen het hare. Zij droeg haar lievelingsjurk,
wit met kleurige geborduurde bloemen die manchetten en hals afzetten
en doorgingen in één lange rank die van haar hals naar haar middel liep.
Het was een jurk–zo hadden ze Trudi verteld–die haar moeder twee jaar
voor Trudi’s geboorte had gemaakt voor een gemaskerd bal. Ze was daar-
heen gegaan als prinses, met een kroon en een scepter, terwijl Trudi’s
vader zich had vermomd als piraat, met een ooglapje en een kartonnen
sabel.

‘Beloof je het?’
Hij knikte.
‘Je zult blij zijn,’ zei ze, en ze lachte. Haar hand–die zonder gips–glipte

tussen zijn benen.
Hij schoot achteruit. ‘Gertrud!’ zei hij, maar hij staarde naar Trudi,

alsof ze hem had betrapt op iets wat niet mocht.
‘Paus Leo...’Trudi’s moeder begon luid te zingen. ‘Hoeveel pausen heb-

ben we gehad die Leo heetten?’ Ze draaide in het rond en greep Trudi
vast. ‘Goedheilig man... Leo, Leo goedheilig man...’

Trudi hield de stof op haar moeders schouder vast terwijl ze ronddraai-
den door de keuken.

‘... goedheilig man.Voortaan zullen we je vader Paus Leo de Zeventien-
de noemen, die er niet in slaagt...’

‘Gertrud!’ Hij greep haar moeder bij de ellebogen vast om haar te laten
ophouden met dansen, en trok Trudi uit haar armen. ‘Je moeder moet
rust hebben,’ zei hij.

Buiten was Georg gestopt met zijn buitelingen, en hij stond te gluren
naar hun raam, met zijn hoofd schuin om beter te luisteren. Blonde pij-
penkrullen hingen tot op zijn ronde kraagje.

‘Heiliger dan elke goedheilig man...’ zong Trudi’s moeder. ‘Gij zijt de
gezegende onder de pausen, en gezegend is de vrucht van...’

‘Het kind,’ zei hij. ‘Laat dat... Waar het kind bij is.’
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In de weken daarna verwierf Gertruds lichaam een kwikzilverachtige
snelheid, waardoor ze van kamer naar kamer rende, ononderbroken bab-
belend of gezangen zingend, vier maal sneller dan de organist van de Sint-
Martinus ze kon spelen. Nadat het gips van haar pols was verwijderd,
besloot ze het huis op te knappen. Hoewel Leo het behang dat ze voor de
woonkamer had gekozen, niet mooi vond – ijle witte varens tegen een
bruine achtergrond–, was hij zo opgelucht dat ze belangstelling had voor
het creëren van een speciale ruimte binnen het huis, dat hij haar hielp
met behangen. Hij timmerde een houten bankje waarop twee potten met
varens stonden en de opgezette eekhoorn die zijn grootvader als jongen
had geschoten, maar voordat hij klaar was met het houtwerk in de ka-
mer, dat hij wit maakte zodat het er lichter leek, begon Gertrud zich
weer onder het huis te verstoppen, alsof het hem niet gelukt was de eni-
ge plaats waar ze zich nog veilig voelde te kopiëren.

Leo vond haar dan, nam haar mee naar boven en deed–als gewoonlijk
–de deur van de naaikamer op slot; alleen was de sleutel nu met een ge-
rafelde veter vastgemaakt aan de deurknop zodat hij, zelfs als zij erin
slaagde hem naar buiten te duwen, niet op de vloer kon vallen.

Als Trudi bij haar bleef in die kamer, hield Gertrud op met haar geagi-
teerde ijsberen tussen de deur en het raam, dat zo smal was dat zelfs een
kind er niet doorheen kon kruipen. In plaats daarvan liet ze Trudi zien
hoe ze de papieren poppetjes moest aankleden. Frau Simon had haar een
satijnen hoedendoos gegeven, en daarin bewaarde ze de poppetjes; ze ont-
deed ze altijd van hun kleren voordat ze het deksel sloot, alsof ze dan
naar bed gingen. Ze zong ‘Hänschen klein...’ voor Trudi, en ‘Fuchs, du
hast die Gans gestohlen...’, en ze leerde haar tot twintig tellen op haar
vingers en tenen, en in haar handen klappen op de maat van ‘Backe
backe Kuchen...’ Vaak tilde ze Trudi op bij het raam, ze deed het open en
liet haar zien hoe ver je kon kijken–over de hele Schreberstrasse en voor-
bij de kerktoren, naar de graanakkers en de melkveehouderij van de
Braunmeiers, naar de dijk die de stad beveiligde als de Rijn in het voor-
jaar buiten zijn oevers trad.

Trudi was nooit bang voor haar moeder, zelfs niet als ze woorden in de
muren kraste, altijd hetzelfde woord: Gefangene, alsof ze een boodschap
achterliet voor een mysterieuze redder. Daarvoor gebruikte ze haarspel-
den, de steel van een lepel, of zelfs haar nagels. Gefangene: het sneed
door het violette behang tot in het pleisterwerk, zodat bleek stof langs de
muur sneeuwde. Gefangene: het was een woord dat je kon leren, zelfs als
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je nog veel te jong was om te schrijven, een woord dat je in je hart voelde
door de letters met je vingertoppen te volgen.

Trudi was drie toen de mannen van Burgdorf terugkeerden uit de oorlog.
Enkelen van hen–bijvoorbeeld Herr Abramowitz, die twee rijen tanden
had en veel te veel te koop liep met zijn linkse opvattingen, zeiden de
mensen – waren gewond teruggekomen, net als haar vader. Veel meer
mannen – ook Herr Sturm, de eigenaar van de speelgoedfabriek, die een
van de rijkste mannen van het stadje was – waren naar huis gestuurd in
een houten kist; dan waren de mensen van Burgdorf bijeengekomen op
de begraafplaats, waar keurig verzorgde bloemen op familiegraven wer-
den ontworteld om ruimte te maken voor nieuwe doodkisten.

De meeste mannen bereikten de stad in ordelijke formaties, die snel
uiteengingen. Het was een tijd van kleinschalige revoluties: er versche-
nen vrachtwagens met geweren en pistolen die werden verdeeld onder
gewone mannen die op klaarlichte dag met die wapens rondliepen, alsof
ze door de oorlog extra ledematen hadden gekregen.

Kinderen die de afwezigheid van hun vader als vanzelfsprekend hadden
aanvaard, moesten zich weer vertrouwd maken met hun gezag en teder-
heden, en vrouwen moesten de verantwoordelijkheden die ze tijdens de
oorlogsjaren op zich hadden genomen, weer loslaten – sommigen opge-
lucht, anderen tegenstribbelend.Wanneer ze in de rij stonden te wachten
om hun dagelijkse voedselrantsoenen te kopen bij bakker en slager en
kruidenier, praatten ze niet meer met elkaar over hun prestaties en ang-
sten, maar over wat hun man of vader graag at.

Nu de mannen weer thuis waren, leken in het stadje de grenzen van de
ene dag op de andere te zijn ingeperkt; straten leken nauwer, kamers vol-
ler; laarzen, wachtend op een poetsbeurt van dochter of echtgenote, na-
men ruimte in naast het keukenfornuis; de twee herbergen– ‘Potter’ en
de ‘Traube’ – zaten weer vol; stemmen klonken luider en zelfs de kerk-
klokken hadden een diepere toon.

Herr Abramowitz opende zijn advocatenkantoor weer, stofte zijn dure
camera-uitrusting af en kocht een gebruikte Mercedes uit 1908 met im-
periaal en witte banden. Op zondagen nam hij zijn vrouw en twee kinde-
ren mee voor ritjes naar buiten, waar hij hen posteerde tegen achtergron-
den van meren en wouden en heuvels, voor eindeloze reeksen foto’s.

Toen Anton Immers tien kilo worst had geruild voor het uniform van
een van de teruggekeerde officieren–Kurt Heidenreich, een opgewekte,
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royale man die preparateur van zijn vak was–, vroeg hij of Herr Abramo-
witz een foto van hem in uniform wilde maken. Hoewel de advocaat niet
zo gesteld was op de arrogante slager, wees hij nooit een verzoek om een
foto van de hand, want hij beschouwde zich als de fotograaf en kroniek-
schrijver van de streek. De slager–die zich doodgegeneerd had sinds hij
was weggestuurd toen hij zich meldde voor het leger–hield zijn pijnlijke
rug zo recht mogelijk en staarde langs de camera met een gezicht waarop
triomf te lezen stond, alsof hij slagvelden kon zien die zo ver verwijderd
waren dat geen ander ze kon onderscheiden. Zes jaar voor de oorlog was
een koe over hem heen gerold terwijl hij haar slachtte; daarbij had hij
zijn rug gebroken, en hoewel hij weigerde over het ongeluk te praten,
kon men aan de manier waarop hij liep – enigszins naar links overgebo-
gen–zien dat hij voortdurend pijn had.

Herr Immers lijstte een vergroting van de foto in, en elke keer dat hij
ernaar keek in zijn winkel, waar hij hing naast de beschermheilige van
de slagers–Sint Adrianus, de heidense soldaat die christen was geworden
en de marteldood was gestorven–, kon hij zich voorstellen dat hij echt in
de oorlog had gevochten, niet als gemeen soldaat natuurlijk, maar als
officier met tal van onderscheidingen. Mettertijd zou hij zelf gaan gelo-
ven in dat verzinsel, en zou het onverstandig zijn als zijn vrouw en klan-
ten hem erop wezen dat de waarheid anders luidde. Uiteindelijk zou het
hele stadje de slager naar de mond praten, zelfs de preparateur die zijn
uniform met hem had geruild, en de jonge generatie zou die illusie als
historische waarheid gepresenteerd krijgen.

Zo ging het ook met allerlei andere gebeurtenissen, en de weinigen die
de waarheid trouw wilden blijven, moesten al hun moed bij elkaar rapen
als ze die niet wilden laten verdwijnen onder het netwerk van zwijgen en
samenzwering dat door de mensen – vaak met de beste bedoelingen –
werd gevlochten om elkaar te steunen en te beschermen.

Trudi’s vader, die zoveel langer dan de andere mannen terug was ge-
weest, kreeg een zeker onofficieel leiderschap toegewezen naarmate de
terugkerende militairen een beroep op hem deden om hen weer te intro-
duceren bij het leven dat ze hadden achtergelaten. Zijn stilzwijgende
aanvaarding lokte hen naar de leesbibliotheek, waar ze wat tabak koch-
ten–zulke kleine beetjes dat ze een excuus hadden de volgende dag weer
terug te komen.Veel van hen konden maar niet begrijpen hoe Duitsland
deze oorlog tegen de rest van de wereld had kunnen verliezen, en ze ble-
ven speculeren over complotten en boze krachten die de schande van de
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nederlaag hadden bewerkstelligd. Hun gezichten waren stijf en gerim-
peld van uitputting, als maskers, en ze liepen vermoeid schommelend
rond als slaapwandelaars, omdat ze niet meer wisten hoe ze een hele
nacht konden doorslapen zonder te luisteren of de vijand eraan kwam.
Ze hoefden Leo niet te vertellen over hun dromen van versplinterde bot-
ten en lege oogkassen, want hij kende al die dromen die je uit je hazen-
slaapjes verjoegen naar smerige herinneringen, al was hij maar een paar
maanden soldaat geweest.

Met een van zijn handen boven een schaakstuk terwijl hij nadacht
over de volgende zet luisterde Leo naar de mannen, en zelfs als hij niet
veel zei, voelden ze zich beter wanneer ze vertrokken. Leo sprak zich
tegen heel weinig mensen uit–niet omdat hij verlegen was of zich wilde
verbergen, maar omdat hij niet het verlangen kende dat anderen hem
zouden begrijpen.Toch wilden de mannen van hem horen wat er in Burg-
dorf was gebeurd nadat zij in 1914 met bloemen en muziek waren ver-
trokken–gevierde helden nog voordat ze ooit een vijand hadden gezien–,
alsof de waarheid alleen door een andere man verteld kon worden.

Verborgen op het krukje achter de toonbank van de leesbibliotheek,
gehuld in overdadige tabaksgeuren, dronk Trudi de woorden in die haar
vader koos om de mannen te vertellen over het stadje tijdens hun afwe-
zigheid. Zijn visie was ruimer dan de hare, breder, en hoewel hij sprak
over gebeurtenissen waarvan ook zij getuige was geweest, werden ze
kleuriger, en nog weelderiger werden ze als ze die beelden–achteraf, al-
leen–liet opgaan in haar eigen waarnemingen.

Hoewel Leo Montag graag at, was zijn lichaam bijzonder mager, en zijn
huid was zo kleurloos dat hij er meestal uitzag als een patiënt die her-
stellend was van een langdurige ziekte. De vrouwen in de buurt drongen
er altijd bij hem op aan dat hij melk dronk of vlees at. Toch was hij ver-
rassend sterk en lenig. Als gymnast had hij tal van prijzen gewonnen –
glanzende beeldjes van mannen met spieren die, anders dan de zijne, hun
brons- of zilverkleurige huid deden uitzetten, met lichamen in houdin-
gen die je het idee gaven dat ze elk moment konden opstijgen van de
plank in de leesbibliotheek waar hij ze glimmend en wel bewaarde. Men-
sen die boeken kwamen lenen, gingen het van jaar tot jaar moeilijker
vinden die schitterende mannengestalten in verband te brengen met de
man die achter de toonbank hinkte en zich over zijn register boog om
vast te leggen wie welk boek meenam.
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Vroeg op een ochtend in oktober, toen Leo appelpannenkoeken aan het
bakken was, haalde Gertrud opeens Trudi uit haar bed en droeg haar op
haar heup mee naar de wereld van gedempt licht en spinnenwebbenkant
en aardbeienkevers. Rijp had de grassprietjes zilver gekleurd, maar onder
het huis was de aarde nog zacht, zodat Gertruds voeten erin wegzonken.
Gertruds handen bewogen drukker, ze waren hard en knepen bijna, en
voor het eerst werd Trudi bang voor haar.

‘Mensen gaan dood als je niet genoeg van hen houdt,’ fluisterde haar
moeder, met haar lange lichaam gekromd tegen de aarde, alsof ze de plek
van haar graf al aangaf.

‘Jij gaat niet dood,’ zei Trudi.
Haar moeders ogen glinsterden in het vage licht.
‘Ik hou genoeg van je,’ zei Trudi.
Haar moeder trok haar rok op en liet haar linkerknie zien. ‘Hier,’ zei

ze, en bracht Trudi’s hand naar haar knieschijf. ‘Voel maar.’
Trudi schudde in verwarring van nee. Haar vader was degene met de

zieke knie. Soms kon je de randen van de stalen plaat zien, door de stof
van zijn broek heen.

‘Harder.’ Haar moeder drukte Trudi’s hand tegen haar knie.
Diep onder de warme huid voelde ze inderdaad hoe iets–een soort rau-

we rijstkorrels – onder haar vingers verschoof. Ze keek omhoog in haar
moeders ogen; die spraken van zoveel angst dat ze vond dat ze de andere
kant uit moest kijken, maar dat kon ze niet.

‘Dat is grind,’ fluisterde haar moeder. ‘Van toen ik gevallen ben... Van
de motor van Emil Hesping...’

Trudi’s ogen bleven op haar moeder gevestigd, en ze nam het verhaal
achter die angst in zich op, al sprak haar moeder slechts weinig woorden;
door de paar woorden die ze zei, werden echter andere, die ze nooit hard-
op zou kunnen zeggen, leesbaar in haar ogen. Met haar ene hand op haar
moeders knie voelde Trudi hoe het geheim overging in beelden die door
haar huid drongen, beelden vol kleur en beweging en wind–ja, wind. Ze
zag haar moeder achter op een motorfiets, met haar armen om het mid-
del van Herr Hesping. Haar moeder was jonger dan Trudi haar ooit had
gezien, en ze droeg een gele zomerjurk met korte mouwen. Stof wolkte
op achter de motor terwijl hij de Schlosserstrasse afreed, in de richting
van de Rijn, en haar moeder hield zich steviger vast toen het voorwiel
even de grond losliet en de motor tegen de dijk opreed, en vervolgens aan
de andere kant weer naar beneden. Haren geselden haar gezicht, en toen
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Emil Hesping de motor stilzette onder een populierenbosje, droeg het
brede leren zadel nog de warme indruk van haar dijen. Hij liet zijn hand-
palm even op die indruk rusten, en zij voelde een plotselinge warmte
tussen haar dijen, alsof hij haar huid aanraakte.Toen hij haar omhelsde,
moest ze haar ogen dichtdoen tegen de zon en tegen de vrees die ze had
gevoeld sinds de dag dat haar man was vertrokken naar het Russische
front–de vrees dat Leo niet levend zou terugkeren.

‘We zijn geslipt... op de terugweg... aan de andere kant van de dijk.’
Trudi zag Emil Hesping opstaan, onhandig, van de onverharde weg. Hij
sloeg het stof van zijn armen en wankelde langs de omgevallen motor-
fiets naar waar haar moeder was neergekomen. Ze had schrammen in
haar gezicht. Bloed parelde rond de brokjes grind die in haar knie zaten,
en stroomde over haar kuit in haar witte sandaal.

‘Dezelfde knie.’ Haar moeder liet die wilde lach horen. ‘Dezelfde knie
als bij je vader. Het is hem ook overkomen. Op diezelfde dag.’ Ze nam
Trudi plotseling in haar armen en legde haar in de welving van haar mid-
del en buik, alsof ze een veel kleiner kindje was. ‘Vanwege mij,’ zei ze
zangerig, en ze wiegde haar dochter alsof ze alle dagen dat ze haar als
zuigeling niet gewiegd had moest goedmaken, ‘vanwege mij is hij ge-
wond geraakt...’

‘Gertrud?’ De schaduw van Leo Montag verscheen schuin in de ope-
ning tussen de balken.Tussen zijn laarzen glinsterde zonlicht op het be-
vroren gras. ‘Gertrud?’ riep hij. ‘Trudi?’

VoordatTrudi kon reageren legde haar moeder een van haar vingers op
Trudi’s lippen. Haar adem was warm tegen Trudi’s gezicht. Zorgvuldig
liet het meisje haar vingers over haar moeders knie glijden. Die was glad;
er was huid gegroeid over de kleine wondjes, als het oppervlak van de
rivier nadat je steentjes in de golven had gegooid. Alleen jij wist dat ze er
waren.

Tenzij je het doorvertelde.
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