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‘De waarheid kan wachten, want ze heeft een lang 
leven voor zich’

Arthur Schopenhauer





NEW YORK, 19 OKTOBER 2015

Alles is zwart. Ik heb mijn ogen dicht en het is donker om me
heen. Er hangt iets in de lucht. Al mijn zintuigen staan op scherp.
Achter me hoor ik de deur van de zaak opengaan, het belletje
klingelt tegen het kozijn. Luider, het rinkelt vandaag veel luider
dan anders. Heeft dat iets te betekenen? Zoals de gebeurtenis
daarnet, op weg naar Joe?

Ik liep langs een winkel. De etalage was nog met pakpapier
dichtgeplakt, maar aan één kant hing een strook los. Ik gluurde
naar binnen en zag dat het een tattooshop werd. Er hingen platen
aan de muur met prachtige kleurrijke patronen en motieven. Eén
afbeelding sprong meteen in het oog: slingers? Misschien wijn-
ranken? Of... Toen schoof achter de ruit een gestalte in het licht.
‘We gaan vanavond open,’ zei ze door het raam en ze plakte de
losse reep papier weer tegen het glas. ‘Dat motief daar, dat met
de...’, ik schrok, want onwillekeurig kwam het woord ‘gehange-
nen’ over mijn lippen. ‘Waar komt dat vandaan?’ ‘Geen idee,
Mexico? Rusland?’ zei de stem. ‘Ik geloof dat ik het vroeger al
eens gezien heb,’ riep ik terwijl ik tegen de ruit tikte, en de stem
erachter antwoordde: ‘Dan weet u alles toch.’

Ik klamp me vast aan mijn stoelleuning. Er is iemand binnen-
gekomen en even komen de geluiden van buiten mee. Iemand
die achter me aan zit? Vanwege mijn geheim? De deur valt klin-
gelend weer dicht en het lawaai stopt abrupt. Het is Boris Maka-
ver, ik herken hem aan het hoestje waarmee hij ons begroet.
Geen reden om mijn ogen te openen.

Langzaam kom ik tot rust. Het is happy hour op de radiozen-
der met de gouwe ouwen: ‘En nu, rechtstreeks uit de bar, Dean
Martin!’ De ventilator rammelt, voeten schuifelen zachtjes. En
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boven alles uit het onvermoeibare geknip van de schaar. Ja, mijn
geheim, plotseling boort het zich in de realiteit als een krokus
door de laatste sneeuw.

Send me the pillow that you dream on, so darling I can dream on it
too... Terwijl ik met mijn ogen dicht in de groene leren stoel zit,
mijn hoofd gerieflijk op het nekkussen, en Joe mijn haar knipt
en we de voors en tegens van mijn operatie wegens miltvergro-
ting bespreken, dringt het onverwachts tot me door: met mijn
vijfennegentig jaar moet ook ík rekening houden met de dood.
Wordt het niet eens tijd mijn geheim te onthullen? Ik open
voorzichtig mijn ogen en in de spiegel van Joe’s Barbershop, West
169th/Fort Washington Avenue, staart mijn met ouderdomsvlek-
ken bezaaide, vleesgeworden ziektegeschiedenis me bevestigend
aan: vier bypasses, een humeurige prostaat, links een keramieken
kunstheup (sinds 1999) en querulante ouderdomsdiabetes.

Joe is klaar met mijn haar en begint mijn gezicht in te zepen.
Joe! Hij is van Afro-Amerikaanse afkomst zoals ik correct heb le-
ren zeggen. Hij kijkt me ongeduldig aan en geeft me een por.
‘Paul, luister je eigenlijk wel? Hoe ik je aan de grote Slick Whitey
Ford heb voorgesteld? Weet je nog? Dat was me er een. Niet zo’n
watje zoals je tegenwoordig overal tegenkomt en die je het liefst
een peper in hun reet zou willen stoppen!’

Ik brom instemmend en glimlach; Joe en zijn Yankees!
‘Als ik mijn beroep zou uitoefenen zoals de meesten van die

knullen, nou mensen, hoe zouden mijn klanten er dan uitzien?
Alsof ze met een glasscherf geschoren waren! En die incasseren
een berg poen waar wij alleen van kunnen dromen...’

Joe maakt zich geen zorgen over de vergankelijkheid. Niet dat
ik weet. En ik ken hem nu zo’n zeventig jaar en al ruim een hal-
ve eeuw knipt en scheert Joe me. Ik zie in de spiegel het scheer-
mes over de linkerhelft van mijn ingezeepte gezicht glijden,
speels als een jonge gangster die de kaarten voor een rondje po-
ker deelt. Ik word vervuld met tederheid voor de oude man die,
terwijl hij met weemoed terugdenkt aan verprutste innings en
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vergeefse homeruns, mijn wangen scheert alsof hij babybilletjes
streelt. Joe blijft voor altijd verbonden met de aanblik van een
bloeiende appelboom. Daar hing die zwarte man aan zijn para-
chute in de appelboom, vijftien kilometer van Bayreuth, en de
bloesem dwarrelde als sneeuw omlaag. Er zat een afgebroken
takje in zijn wollige haar en omdat de zon achter hem stond, zag
Joe er in het tegenlicht uit als een stevig Zoeloe-meisje. En die
geur! Hoewel het net lente was en de boom nog in bloei stond,
rook het naar appel. En die geur drong door mijn neus recht-
streeks het centrum van verlangen in. Verlangen om in een appel
te bijten. Zonder te hoeven vluchten, zonder haast of angst. Ge-
woon kauwen tot zoet en zuur langs je tong en gehemelte stro-
men, van voor in je mond naar je strot glijden en ten slotte je
keelholte in vloeien. Een Alkmene uit Brandenburg! Een gou-
drenet uit Borgsdorf! Pannenkoeken met Altländer-appelcompo-
te!

Ook ons weerzien in 1959 was met de geur van appels verbon-
den. Ik geloof dat het de Yellow Bellflower uit New Jersey was.
Of de Westfield Seek-no-further. Toen woonden we nog in
Brooklyn, waar ook onze dochters zijn geboren. Sarah, Esther,
Judith, allemaal in het Flatbush General Hospital. Zo vaak ik kon
ging ik toen hardlopen op het strand van Coney Island. Links de
Atlantische Oceaan, rechts de boardwalk. Het was vroeg in de
ochtend, op Brighton Beach was geen hond te bekennen. Er
hing nevel boven de houten pier en ik kon de rollercoaster aan
het einde nauwelijks onderscheiden.

Flatsj, flatsj, flatsj deden mijn voeten op het vochtige zand. Tak,
tak, tak klonk het boven op de dikke planken van de pier. Tsj, tsj,
tsj doet het als je door kniehoog gras rent. Ja, ik weet heel wat
van hardlopen. Ik ben een expert, mijn levensmotto is: ik ren dus
ik ben. Sinds ik kan denken, ren ik. Ik kan gewoon niet anders.
Het is een reflex, altijd ben ik in beweging. Want als je in bewe-
ging bent, krijgen ze je niet. Zo simpel is het.

Maar die dag was anders dan anders. Iets irriteerde me. Ik keek
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omhoog naar de houten pier. Daar fietste een zwarte met me op.
Doodgemoedereerd reed hij op gelijke hoogte terwijl hij me ter-
loops bestudeerde. Toen openlijker. Ik bekeek hem uit mijn oog-
hoeken. Nu bestudeerde hij me regelrecht. Wat moest die van
me? Wilde hij me beroven? Ik bedacht dat ik alleen mijn huis-
sleutel en een dollar bij me had. Maar, dacht ik, stel dat hij me
neerslaat en de sleutel steelt, en als hij weet waar ik woon, en als
hij...

Ik ging sneller lopen. Ook de zwarte voerde zijn tempo op. Ik
begon te zweten en wist zeker dat hij het op mij had voorzien.
Het zweet werd angstzweet. Ik kende die geur maar al te goed,
die lokt iedere hond en iedere ss’er aan. Wijd en zijd was er nie-
mand die me kon helpen. Toen schreeuwde de zwarte van bo-
venaf: ‘Wat moet dat voorstellen? Is dat hardlopen? Alles verge-
ten, meneer paul, in die korte tijd? Hou alsjeblieft je ellebogen
dichter bij je lichaam en steek je kont niet zo naar achteren, an-
ders zwaait er wat en niet zo’n beetje ook!’

Langzaam drongen die zinnen tot me door, heel geleidelijk
begon ik het ongelofelijke te begrijpen.

‘Lieutenant Joe Irving?’
‘Wie anders ziet die beroerde techniek van je?’
De tranen sprongen in mijn ogen. Joe kwam de trap af, gehuld

in een wolk van appelbloesemgeur. We liepen naar elkaar toe, we
omhelsden elkaar en dansten en sprongen in het zand. Lieutenant
Irving, hoe was het mogelijk! Een wonder. Ik had nooit verwacht
hem in dit leven terug te zien. 1st Lieutenant Joe Irving. De roi
noir die we Roy Black noemden. Lieutenant Irving, aan wie ik
mijn leven te danken heb. Maar die geen lieutenant meer was,
nadat hij in Korea voor de vrijheid van de wereld zijn halve heup
had laten wegblazen en daarna uit het leger was ontslagen. Sinds-
dien was hij gewoon een negerkapper.

En sinds onze ontmoeting is hij ook mijn kapper.
Ja, leven, en meer nog overleven, is een wonder. Als een beves-

tiging die bij het voortdurende wantrouwen hoort, legt Joe on-
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der het scheerschuim een bruine vlek bloot. Hij duikt precies op
waar de onderkaak aan het jukbeen vastzit. Ik buig voorover en
kijk er met een scheef hoofd naar.

‘Wat is dat voor een vlek? Joe, heb je die al eerder gezien? Ziet
eruit als een nieuwe nagel aan mijn doodskist.’

Joe draait me met stoel en al om en kijkt me geërgerd aan. ‘Ja.
Gisteren zat hij er al en tien jaar geleden ook. Sinds ik je ken, zit
je maar te zeuren over ziektes die altijd dodelijk kunnen zijn en
over symptomen die altijd het ergste betekenen. Sinds ik je ken,
praat je over doodgaan als anderen over hun auto, hun vrouw of
hun kinderen. Terwijl je gewoon een hardleerse hypochonder
bent.’

Ik hoor de bladen van de ventilator door de lucht klieven,
hoor hoe het scheerschuim in de kom knisterend in elkaar zakt,
hoor het borrelen van de stoompan waarin de kompressen wor-
den warm gehouden die na het scheren op je gezicht worden ge-
legd, hoor het hoestje van de wachtende Makaver. Ik zie mijn
hele misjpooche, hoor mijn vader die me op mijn dertiende ver-
jaardag apart neemt, zijn arm om mijn schouders slaat en me be-
moedigend toelacht: ‘Het ligt in onze aard dat we altijd met het
ergste rekening houden en dat de volgende stap dodelijk kan
zijn.’

Glimlachend knik ik naar Joe.
‘Je hebt gelijk, Joe.’
Weer gekalmeerd maakt hij de scheerbeurt af.
‘Natuurlijk heb ik gelijk.’
Heeft hij natuurlijk niet. Mijn vader had gelijk. Dat weet ik al

sinds mijn dertiende verjaardag. Eerst onvrijwillig, toen noodge-
dwongen en ten slotte uit diepste overtuiging. Is er één goede re-
den om geen rekening te houden met het feit dat iedere dag je
laatste kan zijn? Vooral op mijn leeftijd. Dan is een vooruitziende
blik meer dan passend.

‘Zo, even voorzichtig nu,’ zegt Joe.
Het scheermes schraapt over mijn strottenhoofd en met mijn
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ogen dicht zit ik geconcentreerd stil. Het is iedere keer de prik-
kel om te overleven. Iedere keer de gedachte dat Joe uitgerekend
vandaag gek wordt en mijn keel doorsnijdt. Op dat moment
overvalt me altijd een lichte paniek. En opeens weet ik het: het is
echt de allerhoogste tijd om mijn geheim te onthullen.

Ik doe mijn ogen open, Joe houdt geërgerd in, het mes flitst
gevaarlijk dicht voor mijn gezicht.

‘Ik was getuige bij zijn huwelijk.’
‘Getuige? Van wie?’
‘Van hem.’
‘Van wie, hem?’
Joe staart me aan en langzaam daagt hem een vreselijk ver-

moeden. Hij schudt bezwerend zijn hoofd.
‘Nee... nee, dat meen je niet serieus.’
Ik knik met alle waardigheid en last van het verleden.
‘Echt! Ik was Hitlers getuige en ik heb...’
‘Wat heb je?’
‘Wacht maar af.’
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ZATERDAG, 31 MAART 1945: 2039.

Het was laat in de middag, ons groepje pelgrims liep ver uit el-
kaar. Ik vormde de achterhoede omdat ik betrouwbaar en onver-
moeibaar was. Als een van mijn kameraden het niet kon bijbe-
nen, moest ik hem opvangen en veilig verder helpen. Voor me
had ik al een tijdje niemand meer gezien, en dus moest ik de
splitsing van de Saalach met de Stoisser Ache hebben gemist. Ik
had wat lopen dromen en was mijn vrienden kwijtgeraakt. Was
het net gebeurd of al een tijdje geleden? Moest ik teruggaan en
het pad naar de Ache zoeken? Of doorgaan en een ander pad
naar het zuidwesten vinden? Het laatste leek me verstandiger.
Het begon donker te worden. Er was in de verste verte geen licht
te zien, niet eens dat van een afgelegen hoeve. Ik wachtte een
poosje tot mijn ogen aan het schemerlicht gewend waren en
ging verder. Het was aangenaam zacht voor eind maart. Geen
wind, geen regen. Bij wijze van uitzondering was het geluk met
mij.

Het pad liep omhoog. Al snel lag het vol stenen en leek het op
de uitgespoelde bedding van een beek. Ik ging duidelijk de ber-
gen in. Ik bleef staan. Het had geen zin halfblind door te klim-
men, zonder oriëntatie, hoewel ik nog wel een, twee uur door
had kunnen gaan. Ik at een gekookte, koude aardappel in de
schil, kauwde vaak en langzaam, want zo wordt de honger het
snelst gestild, en staarde in de grauwe avond voor me.

Geleidelijk tekenden zich contouren af en mijn hart sloeg op
hol. Ik kende dat silhouet! Het was de achterkant van de Unters-
berg. Ik wist waar ik was, want deze omgeving kende ik van
jongs af aan.
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Tot 1932 gingen we elk jaar in de Platterhof op zomervakantie.
De hele familie. Mijn ouders, mijn grootmoeder, mijn broers
Herrmann en Helmut, en Hilly, mijn oudere zus. We hadden de
hele eerste verdieping voor onszelf. Toen ik twee was, heeft Sig-
mund Freud me daar eens een stuk van een suikerklontje in mijn
mond gestopt dat hij eerst in de alcohol had gedoopt. ‘Oom Fre-
di’, zoals ik hem om onverklaarbare reden noemde, bracht, net als
wij, met zijn grote familie de vakantie in de bergen door. Maar
hij wandelde alleen op de vlakke paden. Arthur Schnitzler was
Freud vrij vaak komen opzoeken. Maar hem kan ik me niet her-
inneren, ze hebben me later over hem verteld toen we allang niet
meer op zomervakantie gingen.

Mijn persoonlijke held was Bruno, de eigenaar van het hotel.
Hij was wielrenner en autocoureur, en hij had met de Pfalz-
tweedekker voor generaal Lettow-Vorbeck oorlogsvluchten uit-
gevoerd van Zanzibar tot de Kilimanjaro. Samen met mij bouw-
de hij mijn eerste, zelfontworpen zeepkist Heia Safari, genoemd
naar mijn lievelingsboek. Ondertussen vertelde hij hoe hij de
tweedekker had omgebouwd tot watervliegtuig en er daarna
mee langs de Rufiji had gepatrouilleerd om de sms Königsberg
te beschermen. Zijn vrouw Sissi liet me de nijlpaardenzweep
zien die ze uit Duits Oost-Afrika had meegenomen. Het was een
streng van gevlochten staartharen en het zwarte leer was met zil-
verdraad omwikkeld. Ik liet hem door de lucht zwiepen en stelde
me voor hoe hij de rug van een zwarte slaaf liet openbarsten.
Tsss! Pets! Sissi pakte glimlachend de zweep uit mijn hand.

‘Als je eenmaal groot bent en je verdient het, krijg je er ook
een.’

Maar deze zweep, die ze liefdevol inpakte in bruin vloeipapier,
was voor meneer Wolf, die zich vroeger bij hen verstopt had. Mij
best. In plaats daarvan vloog ik met de Heia Safari de bergweg af,
maar belandde al na de tweede bocht in de strobalen die Bruno
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uit voorzorg had neergezet. De kabelklem was niet strak genoeg
gespannen en daarom schoot de remkabel uit het schroefoog, in
plaats van de remstang naar beneden te drukken.

Op m’n achtste was ik een keer in de Berghof toen die nog
Haus Wachenfeld heette. Mevrouw Winter-Wachenfeld uit Bux-
tehude, de weduwe van een industrieel, had me in de woonka-
mer uitgenodigd voor een glas limonade. Ik had haar geholpen
de tuin op te ruimen, had aardbeien en rode bessen geplukt en
de compost omgeschept. Ze was immers stokoud, binnenkort
tachtig, met een kromme rug, bij haar kon ik goed mijn zakgeld
ophogen. Door het open raam, dat nog een normaal raam was en
niet het beroemde, inzinkbare panoramavenster, keken we uit op
de Untersberg.

‘Daarginds, Harry, woont midden in de berg een betoverde
oude keizer,’ zei mevrouw Winter-Wachenfeld, die wij kinderen
‘Trude uit Buxtehude’ noemden. ‘De een zegt dat het Karel de
Grote is, de ander dat het Staufenkeizer Frederik is. Daar zit hij,
welke keizer dan ook, op een troon van bergkristal in zijn mar-
meren paleis, te midden van zijn heldenleger, en wacht op het
uur dat de raaf hem zal aankondigen: Sta op en red het Duitse
volk! En het volk legt dan de eed van trouw af: De keizer en het
Duitse volk zal ik altijd trouw terzijde staan en ieder die ons sma-
den zal, de schedel stoutmoedig doormidden slaan. Dan vertrekt
de keizer uit de berg, behaalt de overwinning en de heraut ver-
kondigt de geboorte van Groot-Duitsland!’

Precies op dat moment stopte onder het raam een auto, en
meneer Hitler en meneer Speer stapten uit. Ze ademden de frisse
berglucht diep in en genoten van het panorama. Meneer Hitler
pakte meneer Speer bij de schouder, trok hem dicht naar zich
toe, wang aan wang stonden ze, en hij wees met uitgestrekte arm
naar het Salzburgse landschap.

‘Beste Speer, ziet u de Untersberg daar aan de overkant. Het is
geen toeval dat ik mijn verblijfplaats ertegenover heb.’

Ondertussen tikte meneer Hitler met de nijlpaardenzweep die
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hij in zijn andere hand vasthield tegen zijn been.
Dat was op mijn achtste. Toen ik tien was, hing aan elk huis op

de Obersalzberg al de rode vlag met de zwarte balken, en toen ik
met Franzi, de zoon van de eigenaar van Zum Türken, de Kehl-
stein was opgeklommen, wees Franzi plotseling naar de hemel,
terwijl hij schreeuwde: ‘Een teken, een teken! Het kruis!’

En inderdaad, met een beetje goede wil kon je zien hoe de
wolken tot een hakenkruis in elkaar schoven. Franzi was hele-
maal door het dolle en toegegeven, ik liet me meeslepen. Daar
stonden we met gestrekte arm en groetten de profeterende wol-
kenformatie tot die vervaagde en uiteindelijk oploste. Daarna
masturbeerden we. Ik had een gedragen onderbroek van mijn zus
Hilly meegenomen, we roken aan het kruis waarop een geel
spoortje zat, en begonnen vol overgave.

In 1932 was ik twaalf en hoewel mijn vader, zoals elk jaar, het
verblijf per telegram had gereserveerd en bevestigd, deelde Bru-
no ons bij aankomst mee dat we niet in de Platterhof konden lo-
geren. Er ontspon zich een zinloze dialoog. Vader stond op de
rechtmatige reservering, maar Bruno bleef erbij dat mijn vader
niet vooruit had betaald, waardoor de reservering was vervallen.

‘Maar ik heb altijd pas bij aankomst betaald! Contant,’
schreeuwde mijn vader. ‘Sinds 1919!’

‘Dat was altijd al fout! Ik heb het alleen door de vingers ge-
zien. Uit welwillendheid,’ schreeuwde Bruno terug.

Ik ging naar buiten omdat ik bang werd van het geschreeuw,
en een gedachte schoot door mijn hoofd. ‘Sinds 1919,’ had mijn
vader gezegd. Dus bedoelde hij zomer 1919, en ik was op 15 maart
1920 geboren. Ik telde het op mijn vingers na. Negen. Het waren
negen maanden. Dus hadden ze me tijdens de zomervakantie in
kamer 7, die mijn ouders altijd hadden, verwekt. Ik probeerde me
voor te stellen hoe ze dat gedaan hadden. Als naakte voorbeelden
kende ik alleen de vrouwen van Rubens en Titiaan, Botticelli’s
Venus en de Danaë van Rembrandt uit vaders Geschiedenis van de
schilderkunst. Maar mijn moeder kon ik me zó niet voorstellen.
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Een keer had ik Hilly bloot in de badkamer verrast, maar zij zag
er net zo uit als ik, alleen met een spleetje. Ik zag verder voor me
dat mijn vader zei: ‘Je weet toch, vandaag moeten we onze zoon
Harry maken!’ Ik deed mijn ogen dicht en zag hoe de twee el-
kaar kusten en mijn vader de borsten van mijn moeder kneedde.
Ik merkte dat ik langzaam een erectie kreeg en had ineens de
geur van Hilly’s onderbroek in mijn neus.

‘We zijn hier niet meer welkom!’
Mijn vader stormde de entree uit. De taxi die ons van het sta-

tion naar boven had gebracht stond er nog, maar de chauffeur
had geen zin alweer naar beneden te rijden, hij had een glas bier
besteld en wilde Hitler zien. Net als de honderden anderen die in
een eindeloze processie naar boven waren gekomen en rondom
Haus Wachenfeld samenklonterden. De mensen zaten op het
gras, dronken en picknickten alsof ze wachtten op de messias die
hen zou bevelen alles achter te laten en hem te volgen. Er ging
een kreet door de menigte, een golf van extase sloeg over op de
volgelingen, opwinding maakte zich van hen meester. Meneer
Hitler was naar buiten gekomen en schreed langs de mensen. Ik
kon alleen zijn kruin en snor zien, het zag eruit als de vin van een
orka die dwars door een school tonijn snijdt. De menigte begon
spontaan te zingen. Aan de kant van de berghelling zetten ze Heil
U met de Zegekrans in, en bergaf begon een eenzame trompet het
Horst Wessellied. Bij de Platterhof waar ik stond, kwam dit als een
mengelmoes aan: hakenkruis al... miljoenen... alle gelukzalig-
heid... lieveling van het volk... nog maar korte tijd.

Mijn vader greep me bij mijn kraag en duwde mij en de fami-
lie de postbus naar Berchtesgaden in – een Mercedes Lo 2000,
vier cilinders, 45 pk –, waarvan de chauffeur slechts met tegenzin
de dienstregeling aanhield. Hij was veel liever ‘Hitler blijve kijke’.
De Lo 2000 was een panoramawagen en bij dit schitterende weer
was het vouwdak naar achteren opgerold. Een beter uitzicht dan
van hierboven was er niet. We reden stapvoets door de mensen-
menigte, omdat de chauffeur noch door het geluid van de motor
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noch door de stank wilde storen. Die juichende, zingende men-
sen met verrukking in hun ogen, hun rode wangen en de in een
roes opgeheven armen en handen. Het was zo’n indrukwekkend
moment dat alle geluiden om me heen stilvielen. Want een paar
secondenlang zag ik meneer Hitler in volle gedaante. De mensen
om hem heen knielden vol eerbied, anderen raapten de kiezel-
stenen op waarover hij had gelopen. Geluidloos gleden we langs
hem heen en precies op dat moment keek hij naar me op. De
blik uit zijn blauwe ogen volgde me, en ik wrong me in een
vreemde bocht zodat die blik niet werd onderbroken. Ik kon niet
anders. Ik sprong op, rende naar de achterbank van de bus en
ging erop staan met mijn arm ver naar de stralende zomerhemel
gestrekt – en nog steeds volgde meneer Hitler me met zijn blik.
Een onzichtbare band. Iets hield ons bijeen. Iets ketende ons aan
elkaar.

We vonden onderdak in het Alte Seewirtshaus. Het was waar-
schijnlijk het oudste hotel in de omgeving en lag direct aan de
Königssee, bij de aanlegplaats waar de rondvaartboten vertrok-
ken. De eigenaars, meneer Josef en mevrouw Walburga, hadden
geen last van onze ziekte, de Joodsheid, zoals mijn moeder het
uitdrukte en in het devotiehoekje in de pronkkamer hing ook
nog een kruisbeeld.

‘Heb je al gehoord wat Karl Schuster van Zum Türken is over-
komen?’

Zum Türken, de Antenberg en de Platterhof waren de grootste
lokaliteiten op de Obersalzberg, en de visser die verse vis uit de
Königssee aan die hotels leverde, kwam nauwelijks tot bedaren.

‘Hij had zijn zaak vol met lui van de sa, ss en rsd. Die zitten
daar te zuipen en maken er een bende van en houden helemaal
geen rekening met andere hotelgasten die niet gestoord willen
worden. Dan helpen geen sussende en verstandige woorden
meer. Ineens staat er een ss’er op, trekt zijn pistool en schiet de
Here Jezus in het devotiehoekje doormidden. En voortaan hangt
daar een afbeelding van onze heilige Führer, schreeuwt-ie. En
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Karl Schuster pakt ’m beet en smijt hem zo de zaak uit.’
In het Seewirtshaus kwam een gespannen, afwachtende stilte

over de gasten en de mensen uit het dorp, die aan de stamtafel za-
ten te kaarten – de kampen waren ook hier niet duidelijk ver-
deeld. Maar voordat nazi’s, confessionelen of communisten hun
mond konden opendoen, trakteerde de gastvrouw op zelfge-
stookte gentiaanbrandewijn en voor de kinderen een glas prikli-
monade.

‘Bij ons blijft in elk geval de Here Jezus de enige bewoner van
het devotiehoekje,’ zei ze.

Vanuit de ruimte ernaast klonk pianomuziek. Walburga bloos-
de van trots en schoof de schuifdeur naar het zijvertrek helemaal
open.

‘Mozart. Allegro,’ zei ze.
Vol ontzag keek ze naar haar zoon, de kleine Josef, die het stuk

bloedserieus en bijna foutloos speelde. Mijn moeder porde in
mijn zij en wees met haar kin naar het wonderkind. ‘Neem daar
een voorbeeld aan, bovendien is Josef nog maar half zo oud als
jij.’

Natuurlijk ging ook Hilly nog interessant doen. ‘Vind je ook
niet, mama, dat Harry vanaf vandaag elke dag piano moet oefe-
nen.’

Onder de tafel gaf ik haar een trap tegen haar scheenbeen zo-
dat ze begon te huilen.

‘Hij heeft me getrapt.’
‘Nietes.’
‘Welles.’
‘Nietes, echt niet, ik zweer het.’
Sst, sst, siste het links en rechts, omdat iedereen naar de kleine

Mozart wilde luisteren. Toen hij klaar was, applaudisseerden de
mensen als gekken en Walburga duwde tegen zijn schouder tot
hij een buiging maakte. Daarbij kruisten onze blikken elkaar en
ik grijnsde zo hatelijk en vol verachting dat de kleine Josef de
hele week niet meer in mijn buurt durfde te komen.
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Door de verhuizing van de berg naar het meer miste ik eigen-
lijk alleen Franzi met wie ik over alles kon praten en met wie ik
van alles ondernam. En Bruno’s advies en deskundigheid bij het
bouwen van een zeepkist.

Maar toen verscheen Nessi, en alles veranderde ten goede. Ze
heette Agnes, maar iedereen noemde haar Nessi. Dat paste uitste-
kend bij haar omdat ze aan een onpeilbaar diep meer woonde en
net zo onvoorspelbaar opdook als het monster van Loch Ness.
Ze was de dochter van de pachter in St. Bartholomä, en toen we
elkaar de eerste keer tegenkwamen, nam ze me zonder waar-
schuwing in een wurggreep en gooide me op de grond. Ik was
zo beduusd dat ik roerloos bleef liggen als een op de rug gegooid
kalf.

‘Geef je op?’ siste ze in mijn oor.
Toen kwam ik trappelend overeind en ik moest mijn best

doen om een arm vrij te krijgen en op mijn beurt Nessi in een
wurggreep te nemen. Ik had mijn benen gespreid in het grind
geduwd, en mijn lichaam drukte zo zwaar op haar dat haar te-
genstand afnam.

‘Geef je op?’ vroeg ik.
Er kwam geen reactie van Nessi.
‘Geef je op?’ herhaalde ik.
Weer kwam er geen antwoord. Langzaam liet ik los en ont-

spande mijn schrap gezette benen. Toen bevrijdde Nessi zich met
een ruk, klemde me vast en we rolden alweer over het grind.
Snot en spuug belandden in elkaars haar en halskuiltje. Met mijn
wenkbrauw ritste ik over haar mond en neus, haar kin boorde
zich in mijn wang. Onze armen en benen bleven vastzitten in
een onontwarbare knoop.

Ik was gelukkig. Zoiets fantastisch had ik nog nooit meege-
maakt. Dit gevecht had tot in alle eeuwigheid mogen duren.

Toen rukten de volwassenen ons uit onze eeuwige omhelzing.
Ze schudden ons uit elkaar als twee in elkaar vastgebeten hon-
den. Verbijsterd droeg mijn vader me aan mijn moeder over. Zijn
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gezichtsuitdrukking zei ‘Dit is niet het kind dat ik heb grootge-
bracht. Het moet jouw kind zijn, zorg ervoor’. Mijn moeder sta-
melde als een vastgelopen langspeelplaat: ‘Harry, Harry! Wat doe
je toch voor domme dingen, Harry.’ Daarbij gaf ze me klappen
waaraan elke kracht ontbrak – tot me opviel dat ze me helemaal
niet sloeg, maar alleen het stof van mijn kleren klopte.

Toen kwam mijn vader terug met zijn ‘ik ben heel kwaad maar
hou me in’-gezicht en rukte me weg van de moederlijke
schoonmaak.

‘Je biedt je excuses aan. Nu!’
Hij draaide me aan mijn schouders om, en ik zag Nessi aan de

andere kant van het terras. Mijn vader gaf een niet mis te versta-
ne stomp in mijn rug. Ik sloop tussen de zomergasten door die
onder de kastanjes dronken, aten en vrolijke liedjes zongen. ‘Daar
hoog in de bergen, is het een lust, daar worden de meisjes elek-
trisch gekust!’ Ik draaide me nog een keer om – misschien was
mijn vader niet meer geïnteresseerd in de uitvoering van mijn
opdracht – maar hij stond er nog en verloor me niet uit het oog.
Ik liep naar Nessi die bierpullen aan het spoelen was. Ze zat nog
steeds onder het stof en haar knieën waren bebloed. Ze bekeek
me zijdelings en bleef maar spoelen tot ze me onderspatte.

‘Ik moet mijn excuses aanbieden,’ zei ik, terwijl ik naar mijn
vader wees. Nessi spetterde onbewogen verder.

‘Heb je het gehoord, ik...’
‘’k ben niet doof,’ viel ze me in de rede en ze kwam zo woest

op me af dat ik onwillekeurig een stap naar achteren deed. Ze
ging vlak voor me staan en kneep haar ogen samen.

‘Wij tweeën zijn nog niet klaar met elkaar. Nog lange niet.’
Toen werd het 24 augustus, de naamdag van de heilige Bart-

holomeus, en met andere vakantiegangers namen we deel aan de
jaarlijkse processie. De bedevaartgangers kwamen door het Stei-
nerne Meer van Maria Alm aan de andere kant van de berg naar
de Königssee, ter nagedachtenis aan de pest die een paar honderd
jaar geleden in Salzburg had gewoed.
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Met alle boten die bij de aanlegplaats beschikbaar waren, voe-
ren we onder gebeden, gezang, wierook en baldakijn over het
meer. Opeens stopten alle boten midden op het meer, niet ver
van de steile oever. Het werd stil. In zwijgende meditatie bogen
de mensen hun hoofd naar de rotswand, en de priester zegende
met wierook en wijwater het smeedijzeren kruis dat aan de voet
van de rots was vastgeschroefd.

‘Als je lang genoeg in het water kijkt, kun je ze zien.’ Opeens
stond de kleine Josef naast me.

‘Wie?’
‘De doden.’
‘Welke doden?’
‘De dode pelgrims, voor wie we de bedevaart maken.’
Hij liep naar de rand van de boot, boog over de reling en staar-

de in het water.
‘Daar is er een,’ zei hij heel kalm.
Onzeker ging ik naast hem staan en volgde zijn vinger.
‘Daar! Zie je ’t, da’s een jonge man. En daar! ’n Jonge vrouw,

waarschijnlijk is dat zijn bruid.’
Op 23 augustus 1688 waren zeventig bedevaartgangers bij

zwaar onweer tijdens de overtocht met een vlot in het meer ver-
dronken. Dat had mijn vader verteld.

‘Omdat het water zo koud is, vergaan de lijken niet,’ legde Jo-
sef uit.

Ik wist dat het onzin was, maar hoe langer ik in het water
staarde, des te meer schaduwen zag ik veranderen in lichamen.
Opeens knalde er een kanonschot. Mijn hart bleef bijna stilstaan.
En toen het wonder: zeven keer weerkaatsten de rotswanden de
echo van het schot.

‘Da’s een teken voor degenen daaronder dat er weer een jaar
om is. Normaal liggen ze op de bodem, maar eens in het jaar
drijft het kanonschot ze naar boven en dan vist er niemand, om-
dat niemand een waterlijk tussen de forellen wil hebben. En om
middernacht komen ze in een lange processie uit het water en
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houden in de Bartholomeuskapel een dienst en bidden om hun
verlossing.’

Het laatste kanonschot was afgevuurd en de laatste echo weg-
gestorven toen ik me naar de kleine Josef omdraaide. ‘Wat ben je
toch een kletsmajoor,’ zei ik en bij het weggaan gaf ik nog vlug
een tik tegen zijn hoofd.

Ik raakte vertrouwd met de Königssee. Bijna elke dag voer ik
met meneer Josef, onze waard, op de Gems over het meer. De
elektrische boot voer geluidloos en als er niet veel toeristen op
het schip zaten, kon je je goed voorstellen hoe de gletsjer zich in
de ijstijd tussen de rotsen door had geperst. Alleen van de pel-
grimsplek werd ik iedere keer onrustig. Geconcentreerd keek ik
over de boeg naar voren, in de richting van de Watzmann, of naar
links naar de aanlegplaats Kessel om te zien of een wandelaar daar
het signaal had gegeven dat hij opgehaald wilde worden, maar
het hielp allemaal niets: ik moest in het water kijken en steeds
meende ik een gedaante te zien.

Meestal stapte ik in St. Bartholomä uit en laat in de middag voer
ik met meneer Josef weer naar huis. De hele dag was ik daar met
Nessi samen. We worstelden met elkaar en rolden ineengestrengeld
de helling af. We draaiden het vel van elkaars onderarm, zodat het
als brandnetels prikte, en zogen en likten elkaars bloedende won-
den. Maar het liefst deden we de pijnbank. De een lag op de ander,
had de polsen van de onderste stevig vast en drukte zijn voeten op
diens wreven, en strekte zich met alle macht uit zodat ook de an-
der steeds langer en langer werd. Daarbij hijgden we wang aan
wang en persten onze buik en ons bekken tegen elkaar.

Toen Nessi mijn stijve lid voor het eerst voelde, rolde ze van
me af en pakte me daar beneden. Ze hield me zo vast dat ik
moest blijven liggen.

‘Nee, maar,’ zei ze, ‘wat hebben we hier?’
Ik voelde hoe mijn hart in haar hand klopte.
Nessi fluisterde: ‘Hoog in de bergen, daar zit een oud wijf, die

maakt voor een groschen je piemeltje stijf.’
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De volgende keren hield ze nog even in als ze me voelde, maar
daarna werd het heel normaal. Ik geloof zelfs dat ze erop wachtte
om zich er dan extra stevig tegenaan te drukken.

Als we uitgeput naast elkaar lagen en zwijgend de loop van de
wolken volgden, was ik gelukkiger dan ooit.

‘Kom je volgend jaar weer?’
‘Natuurlijk.’
‘Omdat...’
Voor de eerste keer maakte ik mee dat Nessi sprakeloos was.
‘Omdat wat?’
‘Omdat mijn vader gezegd heeft dat het niet zeker is dat jullie

terugkomen.’
Ik kwam overeind en keek haar geschrokken aan.
‘Maar waarom dan?’
Nessi haalde haar schouders op. Daarna keek ze me indrin-

gend aan en tilde mijn rechterhand op.
‘Zweer het!’
‘Ik zweer het!’
Ze ademde diep uit. En voor ik er erg in had, pakte ze mijn

gespreide vingers en trok ze nog verder uit elkaar. Ik schreeuwde
en trok mijn hand terug. ‘Wacht maar, dat zet ik je betaald!’

Meneer Josef en ik voeren ’s avonds samen op de Gems terug.
‘Hoe was het?’
‘Leuk.’
Hij keek naar mijn gloeiende gezicht en streek door mijn haar.

Ik denk dat hij alles wist over Nessi en mij, maar hij zei er nooit
iets over. Stil gleden we over het nu avondlijke zwarte meer, de
doden waren ook al gaan slapen. Het liet me niet los wat Nessi
had gezegd.

‘Meneer Josef, mag ik u iets vragen?’
‘Harry?’
‘De vader van Nessi heeft gezegd dat hij er niet zeker van is of

we volgend jaar terugkomen. Kunt u me vertellen of mijn vader
gereserveerd heeft?’
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