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De tijd loopt niet helemaal zoals de bedoeling is.
 Op 1 januari 1947 schrijft The Times dat de Britten niet op 
hun uurwerken kunnen vertrouwen. Om er helemaal zeker 
van te zijn dat de tijd is waarvoor hij zich uitgeeft, moeten ze 
luisteren naar de bbc, die extra journaals gaat inlassen over 
hoe laat het werkelijk is. Elektronische uurwerken worden 
beïnvloed doordat de elektriciteit vaak uitvalt, maar ook 
mechanische uurwerken moeten worden nagekeken. Mis-
schien komt het door de kou. Misschien wordt het beter.
 Tijdens de blitzkrieg is er boven Groot-Brittannië voor 
bijna 50.000 ton aan bommen gedropt. Meer dan 4,5 mil-
joen gebouwen zijn beschadigd. Kleinere steden op het 
platteland zijn nagenoeg weggevaagd, zoals de Schotse ha-
venstad waar de bomaanvallen zelfs een eigen naam hebben 
gekregen: Clydebank Blitz.
 In de Oostenrijkse stad Wiener Neustadt stonden ooit 
4.000 gebouwen. Nu zijn er nog maar 18 intact. In Boedapest 
is de helft van de huizen onbewoonbaar. In Frankrijk zijn in 
totaal 460.000 gebouwen verwoest. In de Sovjet-Unie zijn 
1700 stadjes en dorpen totaal verwoest. In Duitsland zijn 
rond de 3,6 miljoen huizen kapotgebombardeerd, een vijfde 
van de woningen in het land. De helft van de woningen in 
Berlijn is onbewoonbaar. In heel Duitsland zijn meer dan 
18 miljoen mensen dakloos. Nog eens 10 miljoen mensen in 
Oekraïne zijn dakloos. Ze hebben allemaal beperkt toegang 
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tot water en sporadisch toegang tot elektriciteit, daar moe-
ten ze het mee zien te doen.
 Mensenrechten bestaan niet, er is nauwelijks iemand die 
het begrip ‘genocide’ kent. De overlevenden hebben net een 
begin gemaakt met het tellen van hun doden. Velen reizen 
naar huis maar vinden dat niet terug, anderen reizen overal 
naartoe, behalve naar waar ze vandaan komen.
 Het platteland van Europa is verwoest, leeggeroofd en 
ligt gedeeltelijk onder water nadat dijken zijn doorgesto-
ken. Bouwland, bossen, boerderijen – het leven, voedsel en 
werk van mensen – het ligt allemaal onder as, is bedekt door 
modder.
 Griekenland is tijdens de Duitse bezetting een derde van 
zijn bossen kwijtgeraakt. Meer dan 1.000 dorpen zijn in 
brand gestoken. In Joegoslavië is meer dan de helft van het 
vee gedood en de roof van graan, melk en wol heeft de eco-
nomie geruïneerd. De legers van Stalin en Hitler trokken 
niet alleen een spoor van verwoesting waar ze oprukten, ze 
kregen ook nog eens de opdracht alles te vernietigen tijdens 
hun terugtocht. De tactiek van de verschroeide aarde moest 
ervoor zorgen dat er niets overbleef voor de troepen van de 
vijand. In de woorden van Heinrich Himmler: ‘Er mag geen 
mens, geen enkel stuk vee, geen kwintaal graan, geen spoor-
lijn achterblijven… De vijand moet een landstreek aantref-
fen die totaal verbrand en vernield is.’
 Nu, na het einde van de oorlog, is iedereen op zoek naar 
horloges – ze zijn gestolen, verstopt, vergeten of verloren. 
De tijd blijft onduidelijk. Wanneer het ’s avonds in Berlijn 
acht uur is, is het in Dresden zeven uur maar in Bremen ne-
gen uur. In de Russische zone geldt de Russische tijd, terwijl 
de Britten in hun deel van Duitsland de zomertijd invoe-
ren. Als iemand vraagt ‘Hoe laat leven we?’, antwoorden de 
meeste mensen dat ze in het duister tasten. Dan doelen ze 
op hun verdwenen horloge. Of toch op de tijd?



 

Januari
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Arab al-Zubayd
Hamdeh Jomá is een meisje met een sterk karakter, maar er 
is een grens. Die komt dichterbij.
 Zodra de man met zijn magische doos in het dorp ver-
schijnt, roept hij de kinderen. De kleintjes moeten hun 
moeders om korrels vragen, de groten moeten stelen, maar 
ze moeten allemaal komen kijken naar de toverdoos waar-
van de man beweert dat die suiker eet en snoepjes uitpoept. 
Daar moeten ze om lachen en ze betalen hem met bulgur, 
linzen en haver. Hij vertelt zijn verhalen en laat zijn plaatjes 
zien die verhalen worden zodra hij een slinger in de karton-
nen doos steekt en daaraan draait.
 Hamdeh is zestien jaar en kan geen genoeg krijgen van de 
magie van de bewegende beelden. Ze steelt haar moeders 
brood om de man te betalen, pakt uit de voorraad handen-
vol linzen. Opeens schiet haar te binnen dat haar oom een 
heleboel kippen en vijf hanen heeft. Als hij een middagdutje 
doet, sluipt ze naar binnen om eieren te stelen – allemaal 
om de beelden opnieuw te zien bewegen, over helden en 
vrijheidsstrijders te horen, te voelen hoe de wereld groter 
wordt. Maar als ze op het punt staat met de eieren de tent 
van haar oom te verlaten wordt hij wakker. Hij grijpt haar en 
haalt uit. De eieren vallen kapot en die nacht slaapt Ham-
deh met een smoezelig schort in een grot om zijn boosheid 
te ontvluchten. Maar die ebt weer weg.



11

 Elke avond als hij klaar is met vertellen sluit de man met 
de toverdoos met dezelfde woorden af: Dit is de duisternis, 
dit is de nacht.

Washington
In het Oval Office van het Witte Huis zit president Truman 
zijn dagboek bij te houden. Op 6 januari is hij vroeg wak-
ker. Hij kan nog een paar uur werken voordat hij naar het 
treinstation wandelt om zijn gezin op te halen. Een goede 
wandeling van vijfendertig minuten, noteert hij in zijn dag-
boek, en het stemt hem gelukkig dat zijn vrouw en kinderen 
terug zijn. Het is een hel om alleen in de grote witte gevan-
genis te verblijven. ’s Nachts knappen en kraken de vloeren. 
Hij heeft er niet veel fantasie voor nodig om de oude James 
Buchanan te zien ijsberen, vol zorgen over een wereld die hij 
niet onder controle heeft. In feite lopen er een heleboel ver-
doemde presidentiële geesten de trappen op en af, klagend 
over alles wat ze beter hadden moeten doen en alles waar ze 
niet aan toegekomen zijn. Enkele van zijn overleden voor-
gangers blijven weg, schrijft Truman in zijn blauwe dag-
boek. Die hebben gewoon geen tijd, zijn te druk bezig met 
het beheersen van het hemelrijk en het regeren van de hel. 
Maar de rest, gekwelde stakkers van presidenten die niet tot 
hun recht zijn gekomen, vindt geen rust. Het Witte Huis is 
een helse plek.

Londen
Op 7 januari wordt bekendgemaakt dat vijfhonderd vrou-
wen hun baan bij het London Transport System zullen ver-
liezen. Ze worden naar huis gestuurd. De komende maan-
den zullen alle vrouwelijke conducteurs op de Londense 
bussen en trams worden ontslagen. In totaal tienduizend. 
De mannen zijn terug.
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Malmö
Bewegingen aan de grens, bomen als een zwart lijnenspel 
in een wit landschap, het feit dat voetstappen op bevroren 
grond weinig sporen nalaten. De wereld is vol vluchtelin-
gen die weg willen, ontsnappen willen. Sommige grenzen 
worden minder goed bewaakt dan andere, de weggetjes zijn 
slingerend, de lokale bevolking heeft andere dingen aan het 
hoofd.
 Een grens tussen Duitsland en Denemarken. Een tweede 
tussen Denemarken en Zweden. Watergrenzen, landgren-
zen, strepen die op papieren kaarten zijn getrokken maar 
die in werkelijkheid worden aangegeven met een steen, een 
schutting, een duizendtal droge grassprieten die ritselen als 
de wind eroverheen gaat.
 Velen zijn op de vlucht voor wat ze hebben meegemaakt. 
Anderen zijn op de vlucht voor de consequenties van hun 
daden. Stilte. Geheimzinnig gedoe. Gecodeerde berichten 
en nooit een nacht op dezelfde plek. Een stroom mannen 
begeeft zich van Duitsland naar Denemarken en verder 
naar Zweden. Helpende handen verschaffen hun onderweg 
voedsel en slaapplaatsen.
 Per Engdahl wil zijn paspoort terug. Dat wordt hem ge-
weigerd en hij zit opgesloten in zijn eigen land, dat hij wil 
houden zoals het is én uitbreiden zodat de grenzen wor-
den doorbroken. Een tegenstrijdig visioen, maar hij zal er 
hard voor werken om het te realiseren. De Zweedse gehei-
me dienst classificeert hem als nazi, en nadat hij tijdens de 
oorlog een bezoek aan Vidkun Quisling in Noorwegen heeft 
gebracht en vervolgens een reis heeft gemaakt naar Finland, 
waar hij een aantal hooggeplaatste vertegenwoordigers van 
de Wehrmacht heeft ontmoet, wordt zijn pas ingenomen. 
Ondanks diverse pogingen laat teruggave op zich wachten 
– dus laat hij anderen naar hem toe komen, naar Malmö. 
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Hij heeft trouwe medewerkers die voor hem reizen en rege-
len. Er zijn nauwelijks documenten bewaard gebleven en in 
de nagelaten papieren staan maar een paar namen. Je moet 
omwegen bewandelen om informatie bijeen te sprokkelen 
en erachter te komen wat er is gebeurd in deze maanden die 
bij elkaar het jaar 1947 vormen, een tijd waarin alles moge-
lijk leek omdat alles al was gebeurd.
 Ze komen uit heel Europa. De meesten hebben in ss-di-
visies aan het oostfront gevochten, maar er is ook een groot 
aantal Balten die het risico lopen dat ze worden uitgeleverd 
aan de Sovjet-Unie. Ze hebben allemaal hulp nodig om de 
gevolgen van hun oorlogsdaden te ontlopen, en de man 
zonder paspoort vangt hen op.
 Per Engdahl is de leider van de Zweedse fascisten, maar 
de witte stroom vluchtelingen die voor hulp bij hem aan-
klopt, wil hij buiten de beweging houden, in alle discretie en 
met codenamen. Om die reden wordt zijn eigen woning aan 
Mäster Henriksgatan 2 in Malmö een centraal punt voor 
deze activiteit en krijgt de ontvangst een literair karakter, 
omdat de fascist, die ook poëzie schrijft, als codewoorden 
voor ‘vluchteling’, ‘schuilplaats’ en ‘verplaatsing’ boektitels 
gebruikt – allemaal om de Zweedse politie in het ongewisse 
te houden.
 Hoeveel mensen komen er? Dat is onduidelijk. Wie zijn 
het? Dat is onbekend. Maar onder deze duizenden mannen 
die op de vlucht zijn, zijn er enkele die méér worden dan een 
naam, misschien wel een vriend. Zoals professor Johann von 
Leers, de rechterhand en protegé van minister van Propa-
ganda Goebbels, een van de invloedrijkste ideologen achter 
de haatpropaganda van de nazi’s. Binnen de nazistische lei-
ding een wilskrachtige en betrokken Jodenhater. Een grote 
naam, een grote prooi. Von Leers werd door Amerikaanse 
troepen gevangengenomen en in Darmstadt geïnterneerd, 
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maar is na achttien maanden gevlucht. Daarna zijn de spo-
ren vaag en tegenstrijdig. Een paar jaar lang slaagt hij erin 
uit het zicht te blijven, maar vast staat dat hij in 1950 weer 
opduikt in Buenos Aires. Er zijn mensen die beweren dat hij 
zich jarenlang in Noord-Duitsland heeft schuilgehouden, 
anderen beweren dat hij incognito in Italië heeft geleefd.
 Duidelijk is dat hij eind 1946 naar de oude koopmansstad 
Flensburg gaat, zo’n tien kilometer van de Deense grens. 
Daar wordt hij opgevangen door een Deense ss-vrijwilliger, 
Vagner Kristensen, die hem een kleine tien kilometer ver-
derop brengt, naar het Deense dorp Padborg.
 ‘We voerden de vluchtelingen langs een pad, door een 
moeras en dan de grens over.’
 De jonge Kristensen mag Johann von Leers wel – ze 
zouden contact blijven houden – en begeleidt zijn nieuwe 
vriend verder door Denemarken naar Kopenhagen, waar 
anderen het overnemen en een boot regelen over de Sont.
 ‘Toen ik niet kon reizen moesten ze naar mij toe komen,’ 
zou Engdahl zich later met een zekere trots herinneren, 
maar hij zorgde er wel voor dat hij geen enkele naam noem-
de.
 Voor zo’n duizend van de nazi’s die op de vlucht zijn, kun-
nen Engdahl en zijn kameraden werk regelen. Scheepswerf 
Kockum en rekenmachineproducent Addo nemen ze graag 
in dienst, onder de voorwaarde dat Engdahl er niets over 
schrijft in zijn blad Vägen framåt, De weg voorwaarts. Ieder-
een begrijpt waar het om gaat: wel daadkracht, maar geen 
schijnwerpers.
 Per Engdahl: dichter, journalist, fascistenleider. De poli-
tie in Zweden beschouwt hem als de feitelijke grondlegger 
van het Zweeds nazisme.
 ‘Al voor de oorlog stond hij erom bekend dat hij de Zweed-
se nazi was met de beste connecties binnen het internatio-
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nale nazisme. Hij was persona grata in Berlijn en Rome. […] 
Eind 1945 nam Engdahl al contact op met de in het buiten-
land overgebleven nazistische en fascistische cellen,’ schrijft 
Statspolisen, het centrale politieorgaan, in een samenvat-
ting uit de vroege jaren vijftig.

Rome
Een paar dagen voordat 1946 in 1947 overgaat, komen vijf 
mannen op de Viale Regina Elena in Rome bijeen. Een jour-
nalist, een archeoloog, een accountant, een vakbondsleider 
en een man die beweert dat hij de buitenechtelijke zoon van 
Benito Mussolini is. Samen richten ze Movimento Sociale 
Italiano op, een beweging die op dezelfde denkbeelden en 
idealen is gebaseerd als de fascistische partij van Mussolini. 
De msi verwerft algauw een flink aantal aanhangers en gro-
te geldbedragen uit privédonaties. Al na een maand worden 
er in heel Italië lokale afdelingen opgericht en kan de bewe-
ging starten met haar aanvallen op de democratie en het te-
genwerken van het communisme. Maar niet alleen in Italië. 
Het doel is ook een nieuw Europa.
 Falangisten in Spanje, peronisten in Argentinië, Britse 
fascisten onder leiding van Oswald Mosley, neonazi’s die 
illegaal in Wiesbaden bijeenkomen onder leiding van Karl-
Heinz Priester. En Per Engdahl in Zweden. Onder de op-
pervlakte zitten ze, en terwijl de wereld een andere kant op 
kijkt, roeren ze zich. Nu al zetten ze een goedgeorganiseer-
de onderlinge koeriersdienst op om de paspoort-, visum- en 
valutabeperkingen te omzeilen. Het zal niet lang meer du-
ren voordat de mannen nader tot elkaar komen, zelfs een 
bondgenootschap sluiten. De samengebalde stilte van een 
slinger voordat die terugvalt.
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Polen
Op 19 januari zijn er verkiezingen in Polen, maar de afge-
lopen weken zijn er een half miljoen mensen aangeklaagd 
wegens collaboratie met de nazi’s en voor straf is hun het 
stemrecht ontnomen. Vlak voor de verkiezingen worden er 
meer dan 80.000 leden van de anticommunistische partij 
Polskie Stronnictwo Ludowe gearresteerd. Zo’n honderd 
van hen worden door de Poolse geheime dienst vermoord.
 Het gevolg is dat de communisten een monsterzege be-
halen.
 Tijdens de conferentie van Jalta in 1945 heeft Stalin vrije 
verkiezingen in Polen beloofd, maar het meerpartijenstelsel 
krijgt deze dag de doodsteek.

Al-Mahmudiyah
De zoon van een Egyptische horlogemaker, Hassan Al-Ban-
na, zou de tijd in de richting van de islam willen draaien. 
Ooit was hij een leergierig kind, eigenzinnig en wilskrach-
tig als zijn moeder maar extroverter dan zijn vader. In zijn 
vaders werkplaats, waar zwijgende wijzerplaten op wijzers 
wachtten, tandwieltjes lagen te glimmen in doosjes, en het 
geluid van een gerepareerd klokje in wezen de beloning 
voor de moeite was, werd de tijd van de wereld afgesteld. 
Het duidelijke en regelmatige getik stond er garant voor dat 
zowel voorwerp als tijd van wanorde naar orde, van chaos 
naar controle was teruggebracht.
 Buiten de muren van zijn vaders werkplaats lag Egypte 
met zijn korenvelden, met mannen die gebukt gingen onder 
de minachtende blikken van de Britten. Een onvrij land. En 
even dicht opeen als de korenaren op de akkers stonden de 
verzen in de Koran.
 Ook de jongen leerde het ambacht. Een verblijf in een 
ruimte vol klokken maakt van het uur zowel een vriend als 
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een vijand. Een uurwerk uit elkaar halen, het inwendige 
nauwkeurig bekijken om de tijd vervolgens opnieuw te la-
ten lopen, maakt die tijd tot een kracht die je kunt beheer-
sen.

Parijs
Een vliegtuig met Simone de Beauvoir stijgt op naar New 
York. Er zitten maar tien passagiers in een toestel met veer-
tig zitplaatsen, dus aan boord voelt ze zich al verloren. Het is 
alsof ze haar leven in Parijs achter zich laat. Iets anders, iets 
nieuws, zal zich openbaren en daar zal ze een ander mens 
van worden. Het vliegtuig is in de lucht. Het is 25 januari. 
Ze schrijft: ‘Ik ben nergens. Ik ben ergens anders. Hoe laat 
is het?’

New York
Dit is een periode waarin mensenrechten niet bestaan. 
Maar heeft de mensheid iets gemist waarvan ze niet wist 
dat het er was? Hebben de godsdiensten van de wereld, die 
het menselijke willen behoeden als een scherf van god, vol-
doende bescherming geboden?
 De wereld herrijst uit vette menselijke as. Hier en nu, in 
het tijdelijke kantoor van de Verenigde Naties in de vlieg-
tuigfabriek aan Lake Success, moeten universele waarden 
worden geschapen. Nieuwe gedachten, nieuwe uitgangs-
punten voor de mensheid, een nieuwe moraal. De rechten 
van een mens moeten niet afhangen van of hij christen of 
boeddhist is, geboren in een familie met of zonder bezit, 
niet afhangen van zijn naam, sekse, positie, geboorteland of 
huidkleur.
 Om aan het werk leiding te geven maakt een zestigjari-
ge vrouw haar opwachting in de wereldgeschiedenis. Haar 
rijbewijs is net ingenomen vanwege roekeloos rijgedrag. Er-
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gens onder de voortgang van dagelijkse politieke gebeurte-
nissen, het verdriet na het overlijden van haar echtgenoot 
Franklin D. Roosevelt, ergens onder de laag van gedachten 
over ouder worden, moederschap en het feit dat mensen 
niet gewend zijn aan een vrouwelijke leider, stromen de 
woorden die de werkgroep van deze eerste tot de laatste dag 
zullen begeleiden, dezelfde, ongeacht of je de confuciaanse 
filosoof Mencius leest of hoofdstuk twaalf uit De brief van 
Paulus aan de Romeinen: Vergeld geen kwaad met kwaad. 
Overwin het kwade juist door het goede.
 Op 27 januari roept Eleanor Roosevelt de werkgroep voor 
het eerst bijeen. Er heerst een zekere euforie. Nooit meer, 
zeggen de mensen in de wereld tegen elkaar en tegen zich-
zelf. Nooit meer, zeggen de leden van de werkgroep die de 
Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens moet 
opstellen, maar ze beseffen nauwelijks hoe omvangrijk hun 
taak is.
 ‘Nooit meer.’ De woorden worden herhaald als de franjes 
aan een gebedssjaal, alsof god bestaat.

Malmö
De januariwind giert door Malmö-stad. Herr von Leers, 
de tijdelijke bezoeker, valt op door zijn haat. Hij studeerde 
rechten, verdiende de kost als nazi-journalist, werd lid van 
de Waffen-ss en daarna duurde het niet lang meer of zijn 
talenten werden opgemerkt door minister van Propaganda 
Joseph Goebbels, die hem inlijfde als ideologisch leider.
 Vanuit het oogpunt van haatverspreiding blijkt Johann 
von Leers een aanwinst te zijn. In zijn geschrift Juden sehen 
Dich an noemt hij een aantal mensen bij naam die volgens 
hem Joden zijn, vooraanstaande Duitse politici, geleerden 
en kunstenaars, en hij publiceert hun foto’s en roept zijn 
partijgenoten op hen te vermoorden. Een van hen is Albert 
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Einstein, die Duitsland al in 1933 verlaten heeft. ‘Nog niet 
opgehangen,’ noteert Von Leers. Verschillende andere ge-
noemden worden echter wel gekidnapt en vermoord, alsof 
zijn woorden een order zijn.
 Nu bezoekt hij Malmö dus.
 Wie koopt zijn ticket, wie haalt hem op in de haven, wie 
brengt hem naar Per Engdahl?
 Hij blijft een poos en de beide mannen brengen tijd met 
elkaar door. Wat kunnen ze hebben besproken, wat hebben 
ze gemeen, de Zweedse fascistenleider en Joseph Goebbels’ 
eloquentste Jodenhater? Zijn dit misschien het moment en 
de plek waarop dromen gevoed worden, gedachten over een 
nieuwe toekomst onder woorden worden gebracht? Is het 
nu, tijdens de eerste dagen van het jaar die hij in gezelschap 
van Johann von Leers doorbrengt, dat Per Engdahls visioen 
van een naoorlogs Europa helder begint te worden?
 De stroom van ss-soldaten die de Scandinavische vlucht-
route nemen houdt aan. Per Engdahl ziet zichzelf als het 
middelpunt van een beweging die uit afzonderlijke cellen 
bestaat die elkaar niet kennen, maar die werken aan een ge-
meenschappelijk doel: het redden van de dapperen die het 
gevaar lopen dat ze worden bestraft en uitgeleverd aan vij-
andelijke machten. Engdahl lijkt te worden gedreven door 
een sterk medeleven met de ss’ers, vooral met de Balten die 
het risico lopen dat ze aan de Sovjet-Unie worden uitgele-
verd: ‘Wij waren erbij. Wij weten wat er op het spel stond. 
Wij zagen mensen die geen echt veilige plek hadden in de 
wereld, mensen van wie de thuislanden met militair geweld 
waren veroverd, die als wilde beesten werden opgejaagd…’
 Hij schrijft over de schepen die uit Zweden naar Span-
je of naar Zuid-Amerika varen, maar vermeldt in zijn au-
tobiografie dat de meeste ss’ers worden overgebracht 
naar West-Duitsland, dat als min of meer veilig wordt be-
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schouwd. Misschien helpen hij en zijn medewerkers onge-
veer vierduizend man, misschien iets minder.
 Enkele jaren later zal Johann von Leers in Buenos Aires 
landen, een van de grotere kolonies van nazimisdadigers. 
Daar vangt president Perón hen graag op, niet alleen omdat 
hij sympathie voor hun denkbeelden heeft maar ook omdat 
hij uit de fondsen van het Derde Rijk ruimschoots voor zijn 
moeite betaald krijgt. En Johann von Leers en Per Engdahl 
gaan rustig door met het realiseren van hun droom, ieder 
voor zich en samen.



 

Februari
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Parijs
Christian wordt op 12 februari geboren, zo voelt hij dat. Dit 
is D-Day, met de D van droom, de D van de luxe, de D van 
Dior. De eerste collectie die hij onder zijn eigen naam heeft 
ontworpen wordt gepresenteerd.
 Waarzegsters vormen keerpunten in zijn leven. Zoals die 
keer dat Christian thuis in Granville deelnam aan een bazaar 
waar hij als zigeuner verkleed amuletten verkocht. Net toen 
het tijd werd om zijn spullen te pakken en naar huis te gaan, 
pakte de ingehuurde zieneres zijn hand en ze voorspelde dat 
vrouwen hem rijk zouden maken – zowel voor de veertien-
jarige als voor zijn ouders een onbegrijpelijke profetie. Maar 
nu zegt de wedergeboren Christian Dior gelukzalig: ‘In elk 
land heb je dunne vrouwen en dikke vrouwen, donkere 
vrouwen en blonde vrouwen, vrouwen met een bescheiden 
smaak en vrouwen die van uitpakken houden. Er zijn vrou-
wen bij met fantastische decolletés en andere die hun dijen 
proberen te verdoezelen. Sommigen zijn te lang. Anderen te 
kort. Deze wereld is heerlijk vol met mooie vrouwen, en hun 
vormen en smaak zijn van een oneindige verscheidenheid.’
 Het is nog maar een paar maanden geleden dat hij zijn bu-
reau des rêveries heeft geopend en hij kiest zijn medewerkers 
met grote zorg. Ze moeten elegantie nastreven en hem en 
zijn dromenproductie aanvullen met borduursels, tule, en 
nauwgezet handwerk. En hij weet hoe hij de godin Publici-
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teit moet aanbidden, zodat zij zorgt dat het lot hem gunstig 
gezind is.
 Het gebouw van drie verdiepingen, Avenue Montaigne 30 
in Parijs, met zijn smeedijzeren balkon vol ornamenten en 
glimmende draaideur van mahonie en glas, gaat nu zijn pas-
geboren ik huisvesten, zonder verleden maar met alle denk-
bare toekomst. Daar werken hij en zijn collega’s te midden 
van balen stof en poefen, met een koortsachtige discipline.
 Als gevolg van de nieuwe wet die in Frankrijk borde-
len verbiedt, zoeken grote aantallen vrouwen ander werk. 
Christian Dior plaatst in de krant een advertentie dat hij 
modellen zoekt en wordt overspoeld met sollicitaties. In die 
hoeveelheid vindt hij er slechts eentje: Marie-Thérèse. De 
anderen, Noëlle, Paule, Yolande, Lucile en Tania, haalt hij 
uit de wereld van de haute couture.
 Ze zijn allemaal heel slank, naturellement, dus moedigt 
Christian hen aan om behavullingen aan te schaffen. Nu is 
nu, en het moet allemaal anders: rondingen, korsetten, op-
gevulde heupen. Een middel zo smal dat een man zijn han-
den eromheen kan sluiten. The New Look.
 Buiten lopen vrouwen rond in van staatswege goedge-
keurde gabardine. Bij gebrek aan kousen schminken ze hun 
benen bruin, waaraan ze een donkerder verticale streep 
toevoegen om een naad te suggereren. Ze fietsen door Pa-
rijs met grote hoeden, tot op de knie vallende rokken en 
lang haar, met een opgestoken rol op het voorhoofd maar 
loshangend op de rug – allemaal gelijk in de opgedrongen 
democratie van de armoede. Christian noemt hen amazo-
nes en rilt van hun hoekige silhouet, grofkorrelig als een 
oorlogsfoto.
 Voor het tweede achtereenvolgende jaar is de winter on-
menselijk koud, Siberisch en wreed, maar Dior wil de lente 
verspreiden. Hij denkt aan bloemen, vrouwen, vrouwen-
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bloemen, ronde schouders in plaats van militaire schouder-
vullingen, zachte lijnen, klokkende rokken. Hij is onophou-
delijk aan het tekenen, overal, soms honderden schetsen per 
dag. Kleren als architectuur. Kleren als achten, als tulpen, 
als de letter A. Kleren die niet alleen van vrouwen houden 
maar die hen ook van zichzelf laten houden, hen gelukkig 
maken. Hij neemt als lijfspreuk: ik zal handhaven. Beseft hij 
dat alles wat hij vanaf nu aanraakt, in goud zal veranderen?
 De wereld is door armoede getroffen, schraal en bang, 
bezeten van distributiekaarten en kledingbonnen. Heel 
Christians wezen verzet zich daartegen, hij wil exploderen 
met purper en taft, de werkelijkheid lezen in het licht van 
een pasgeslepen diamant. Nog even en zijn zijden visioenen 
verschijnen, de draden al in de juiste tint geverfd, nooit als 
kant-en-klaar geweven stof.
 Op 13 februari ligt zijn naam op ieders lippen. Eén show, 
één drukgang, één etmaal, meer is er niet voor nodig. De 
vrouwen staan in de rij om in zijn zaak hun maten te laten 
opnemen. Filmster Olivia de Havilland koopt het mantel-
pakje Passe-Partout in marineblauwe wol. Rita Hayworth 
bestelt de galajurk Soirée voor de première van de film Gil-
da. Zelfs bohemienkoningin Juliette Gréco wil in Quartier 
Latin Dior dragen. Ook gewone vrouwen raken in vervoe-
ring. Ondanks het gebrek aan stof worden er snel plagiaat-
modellen voor confectiewinkels in elkaar gezet, thuis ver-
lengen vrouwen hun rokken en nemen ze hun mantels in 
om de taille te accentueren.
 Bleke zeeparels, de geconcentreerde hoeveelheid licht die 
ze reflecteren. Het geluid van de geslepen schaar door de 
draden. Révolution!


