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p een zondag in de late zomer van 1937 trok er
over Salzkammergut een ongewoon hevig onweer,

dat het tot dan toe tamelijk saai voortkabbelende leven
van Franz Huchel even onverwacht als ingrijpend zou
veranderen. Al bij het eerste verre rollen van de donder
was Franz naar het vissershuisje gerend dat hij en zijn
moeder in het plaatsje Nußdorf am Attersee bewoonden
en was diep in zijn bed weggekropen om in de bescher-
ming van het warme, donzen hol naar het onheilspellen-
de geraas te luisteren. Het weer wrikte van alle kanten
aan de hut. De balken kraakten, buiten rammelden de
vensterluiken en boven hem klapperden de met dik mos
begroeide houten dakspanen in de storm. De windvla-
gen geselden de regen tegen de ruiten en een paar ont-
hoofde geraniums liepen onder in hun bakken. Aan de
wand boven de kist met oude kleren bewoog de ijzeren
Christus, alsof hij zich elk moment kon losrukken van
zijn spijkers en van het kruis kon springen; aan de oever
dichtbij was het beuken van de vissersboten te horen, die
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door de opgezweepte golven tegen hun meerpalen wer-
den geslingerd.

Toen het onweer eindelijk was uitgewoed en een eerste
schuchtere zonnestraal over de roetzwarte, door genera-
ties zware visserslaarzen uitgesleten vloerplanken naar
zijn bed toe beefde, rolde Franz zich in een opwellinkje
van weldadigheid op, alleen om meteen daarna zijn
hoofd onder het dek uit te steken en om zich heen te kij-
ken. De hut was blijven staan, Jezus hing nog altijd aan
het kruis en door het met waterdruppels bespatte raam
glansde één enkel geraniumbloemblaadje als een licht-
rood sprankje hoop.

Franz kroop uit bed en liep naar de kookhoek om de
kan koffie met volle melk op te warmen. Het brandhout
onder het fornuis was droog gebleven en vlamde op als
stro. Een tijdje staarde hij naar het heldere geflakker, tot
met een onverwacht gekraak de deur openvloog. In het
lage deurkozijn stond zijn moeder. Mevrouw Huchel
was een tengere vrouw van in de veertig, nog altijd heel
aantrekkelijk, hoewel ook een beetje uitgemergeld zoals
de meeste inwoners, die het was aan te zien dat ze werk-
ten in de omringende zoutmijnen, de veestallen of de
keukens van de herbergen voor de zomergasten. Ze
stond daar met een hand tegen de deurpost geleund, hij-
gend en met licht gebogen hoofd. Haar schort kleefde
aan haar lijf, haar haar hing in warrige slierten over haar
voorhoofd en van haar neuspunt drupte het water neer.
Op de achtergrond rees somber de Schafberg op naar het



9

wolkengrijs waarin hier en daar alweer puntjes blauw te-
voorschijn kwamen. Franz moest denken aan het onbe-
holpen houtgesneden Mariabeeld dat iemand in oude tij-
den eens aan het deurkozijn van de kapel in Nußdorf
had gespijkerd en dat intussen zo was verweerd dat het
bijna volkomen onherkenbaar was geworden.

‘Nat geworden, mama?’ vroeg hij en met een groene
twijg pookte hij in het vuur van het fornuis. Zijn moeder
keek op en toen zag hij dat ze huilde. Haar tranen ver-
mengden zich met het regenwater en haar schouders
beefden.

‘Wat is er gebeurd?’ vroeg hij geschrokken en hij propte
de twijg in het vuur, dat begon te walmen. In plaats van
een antwoord duwde zijn moeder zich van het kozijn af,
liep wankel een stukje op hem af, maar bleef midden in
de kamer weer staan. Ze leek een moment zoekend om
zich heen te kijken, toen hief ze haar handen in een hul-
peloos gebaar en liet zich voorover op haar knieën vallen.

Aarzelend liep Franz naar haar toe, legde zijn hand op
haar hoofd en begon onhandig haar haar te strelen.

‘Wat is er gebeurd?’ herhaalde hij schor. Opeens vond
hij zichzelf vreemd en stumperig. Tot nu toe was het an-
dersom geweest, had hij gejammerd en had zijn moeder
hem gestreeld. Onder zijn vlakke hand voelde haar
hoofd teer en breekbaar aan, het klopte warm onder haar
hoofdhuid.

‘Hij is verdronken,’ zei ze zacht.
‘Wie?’
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‘Preininger.’
Franz stokte. Een paar seconden liet hij zijn hand nog

op haar hoofd liggen, toen trok hij hem terug. Zijn moe-
der streek de slierten van haar voorhoofd. Toen stond ze
op, pakte een punt van haar schort en veegde daarmee
over haar gezicht.

‘Je zet de hele hut onder de rook!’ zei ze, pakte de groe-
ne twijg uit het fornuis en pookte het vuur op.

Alois Preininger was naar eigen zeggen de rijkste man in
Salzkammergut. In werkelijkheid was hij niet meer dan
de op twee na rijkste, wat hem weliswaar mateloos erger-
de, maar hem ook tot de beroemde en beruchte eerzuch-
tige dwarskop had gemaakt die hij was. Hij bezat een
paar hectaren bos- en weideland, een zagerij, een papier-
fabriek, de vier laatste visserijbedrijven van de streek, een
onbekend aantal kleinere of grotere percelen aan het
meer met de bijbehorende bebouwing en ook nog twee
veerboten, een plezierboot en de enige auto in een om-
trek van naar men zei meer dan vier kilometer: een prach-
tige, bordeauxrode wagen van het merk Austro-Daimler,
die echter vanwege de door de aanhoudende regen, ty-
pisch voor Salzkammergut, constant weggespoelde stra-
ten in een roestige barak van plaatstaal stond te vegete-
ren.

Zijn zestig jaar was Alois Preininger niet aan te zien,
zijn vlees was nog altijd stevig. Hij hield van zichzelf, van
zijn geboortestreek, van lekker eten, sterkedrank en
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mooie vrouwen. Al was dat mooie nogal subjectief en
daarom relatief. In feite hield hij van alle vrouwen, om-
dat hij nu eenmaal alle vrouwen ook mooi vond. Franz’
moeder had hij jaren geleden bij het grote Attersee-feest
leren kennen. Ze stond onder de oude linde, droeg een
hemelsblauwe jurk en haar onderbenen waren even licht-
bruin, glad en gaaf als het met hout beklede stuur van
de Austro-Daimler. Hij bestelde versgebakken vis, een
kruik vruchtenwijn en een fles kirsch, en terwijl ze aten
en dronken, probeerden ze in het begin elkaars blikken
helemaal niet te vermijden. Kort daarna dansten ze de
polka en later zelfs een paar walsen, en ze fluisterden el-
kaar daarbij geheimpjes in het oor. Toen wandelden ze
arm in arm rond het met sterren bespikkelde meer, on-
verhoeds was daar de blikken barak en meteen daarop de
achterbank van de Austro-Daimler. Die was breed ge-
noeg, was van zacht leer en de bladveren waren goed ge-
smeerd, alles bij elkaar genomen was de nacht een succes.
Van toen af troffen ze elkaar steeds weer in de barak. Het
waren korte, eruptieve botsingen, waar geen eisen en
geen verwachtingen aan waren verbonden. Maar voor
mevrouw Huchel hadden deze aangenaam doorzwete
bijeenkomsten op de achterbank nog een extra, bijna
nog aangenamer neveneffect: stipt aan het eind van elke
maand wapperde er bij de Nußdorfer spaarbank een
cheque met een niet onaanzienlijk bedrag binnen. Die re-
gelmatige geldregen maakte het haar mogelijk de voor-
malige vissershut aan de oever van het meer te betrekken,
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eenmaal per dag warm te eten en tweemaal per jaar met
de bus naar Bad Ischl te rijden, waar ze zich in Café Espla-
nade een warme chocola gunde en in de ernaast gelegen
stoffenwinkel een paar meter linnen voor een nieuwe
jurk. Haar zoon Franz op zijn beurt had van Alois Prei-
ningers gulle gaven het voordeel dat hij niet als alle ande-
re jonge knapen de hele dag in een of andere zoutmijn of
mesthoop hoefde rond te kruipen om een karig inkomen
te verdienen. In plaats daarvan kon hij van vroeg tot laat
door het bos wandelen, op een van de houten vlonders
de zon op zijn buik laten schijnen of bij slecht weer ge-
woon in bed blijven liggen en zich overgeven aan zijn ge-
dachten en zijn dromen. Maar dat was nu afgelopen.

Zoals al bijna veertig jaar – alleen onderbroken door
een paar storende gebeurtenissen, zoals de Eerste Wereld-
oorlog of de uitslaande brand in de zagerij – had Alois
Preininger ook deze zondagochtend aan zijn stamtafel in
de herberg Zum Goldenen Leopold doorgebracht, had
reerug met rode kool en servettenknoedels, plus acht
kroezen bier en vier dubbel gedistilleerde borrels genut-
tigd en met zijn diepe, tremulerende basstem van allerlei
belangrijks ten beste gegeven over de instandhouding
van het Opper-Oostenrijkse volkseigen, het zich als
schurft over heel Europa uitbreidende bolsjewisme, de
achterlijke Joden, de nog achterlijker Fransen en de wel-
haast onbeperkte ontwikkelingsmogelijkheden van de
toeristenindustrie. Toen hij ten slotte rond twaalven wat
slaperig over de oeverweg naar huis wankelde, was het om
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hem heen merkwaardig stil. Geen vogel was er te zien,
geen insect te horen, en zelfs de bromvliegen die in de her-
berg nog rond zijn van zweet glanzende nek hadden ge-
gonsd, waren verdwenen. De hemel hing zwaar boven
het meer, het wateroppervlak lag er volkomen glad bij.
Zelfs het riet bewoog niet. Het was of de lucht was ge-
stold en het hele landschap met haar stille roerloosheid
omgaf. Alois dacht aan de varkenszult in Zum Goldenen
Leopold die hij had moeten bestellen, in plaats van de
reerug, die hem nu ondanks de dubbel gedistilleerde bor-
rels als een baksteen op de maag lag. Met zijn hemds-
mouw veegde hij het zweet van zijn voorhoofd en hij keek
over het wateroppervlak, dat zich fluweelzacht en zwart-
blauw voor hem uitstrekte. Toen kleedde hij zich uit.

Het water was aangenaam koel. Alois zwom met rusti-
ge slagen en ademde uit in de geheimzinnige, donkere
diepte onder hem. Toen hij ongeveer in het midden van
het meer was gekomen, vielen de eerste druppels en na
nog eens vijftig meter kwam het al met bakken uit de he-
mel. Het petste gelijkmatig op het wateroppervlak, zwa-
re druppels sloegen in, dikke snoeren regen, die de ver-
binding vormden tussen het zwart van de hemel en het
zwart van het meer. Wind stak op en werd al snel een
storm, die de golfkammen tot schuim sloeg. Een eerste
bliksemschicht hulde het meer een ogenblik in een on-
werkelijk, zilverig licht. De donder was oorverdovend.
Een dreunen dat de wereld uit elkaar leek te scheuren.
Alois begon te lachen en plonsde wild met zijn armen en
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benen. Hij schreeuwde van genot. Nog nooit had hij zich
zo levend gevoeld. Het water om hem heen borrelde, de
hemel boven hem stortte in elkaar, maar hij leefde. Hij
leefde! Hij hief zijn bovenlichaam op uit het water en ju-
belde naar de wolken boven hem. Precies op dat moment
trof de bliksem zijn hoofd. Een stralend licht vervulde
zijn schedel en gedurende een fractie van een seconde
voelde hij iets als een vermoeden van eeuwigheid in zich
opwellen. Toen stond zijn hart stil, en met een verbaasde
uitdrukking op zijn gezicht zonk hij gehuld in een sluier
van zacht glinsterende luchtbelletjes naar de bodem.

De begrafenis vond plaats op het algemene kerkhof van
Nußdorf en was goed bezocht. Er waren veel mensen uit
de streek gekomen om afscheid te nemen van Alois Prei-
ninger. Er verzamelden zich vooral opvallend veel zwart
gesluierde vrouwen om het graf. Er werd veel gehuild en
gesnikt, en Horst Zeitlmaier, de voorman met de meeste
dienstjaren op de zagerij, legde de drie vingerstompjes
van zijn rechterhand op zijn borst en kreeg er met trillen-
de stem moeizaam een paar woorden uit. ‘Preininger was
een goed mens,’ zei hij, ‘hij heeft voor zover we weten
nooit iemand bestolen of bedrogen. En van zijn geboor-
testreek hield hij als geen ander. Al als kleine jongen
sprong hij graag het meer in. Afgelopen zondag voor de
allerlaatste keer. Nu woont hij bij Onze-Lieve-Heer en
we wensen hem het allerbeste. In naam van de Vader, de
Zoon en de Heilige Geest. Amen!’
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‘Amen!’ antwoordden de anderen. ‘En altijd nog zo’n
gezonde eetlust!’ fluisterde iemand, en de omstanders
knikten getroffen. Onder een van de zwarte sluiers was
een gesmoorde snik te horen, hier en daar werden nog
een paar woorden gewisseld – toen ging men uiteen.

Op weg naar huis tilde Franz’ moeder haar sluier op en
knipperde met rode ogen tegen het zonlicht. Het meer
lag er rustig en dofglanzend bij. In het ondiepe water
stond een reiger en wachtte roerloos op de volgende vis.
Een van de veerboten aan de overkant toeterde voor het
vertrek. De Schafberg stond er als geschilderd achter en
zwaluwen flitsten door de heldere lucht.

‘Preininger is gestorven,’ zei ze en ze legde haar hand
op Franz’ bovenarm, ‘en de tijden worden er niet beter
op. Er hangt wat in de lucht.’ Onwillekeurig richtte
Franz zijn blik omhoog. Maar daar was niets te zien. Zijn
moeder zuchtte. ‘Je bent nu al zeventien,’ zei ze. ‘Maar je
handen zijn nog even fijn. Fijn en week en wit, als van
een meisje. Iemand als jij kan niet in het bos werken. Op
het meer al helemaal niet. En met iemand als jij kunnen
de zomergasten ook niets beginnen.’ Ze waren intussen
blijven staan, nog steeds lag haar hand warm en licht op
zijn arm. Aan de overkant was het veer afgestoken en be-
gon langzaam over het meer te stampen.

‘Ik heb eens nagedacht, Franzl,’ zei zijn moeder. ‘Ik
heb een oude vriend. Die heeft een eeuwigheid geleden
een seizoen bij ons in het meer rondgepoedeld. Otto
Trsnjek heet hij. En deze Otto Trsnjek heeft midden in
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Wenen een sigarenzaakje. Een echt sigarenzaakje, met
kranten, sigaretten en alles erop en eraan. Dat zou op
zich al niet verkeerd zijn, maar wat het allemaal nog veel
mooier maakt is dat hij me nog iets schuldig is.’

‘Waarvoor dan?’
Zijn moeder haalde haar schouders op en schikte met

haar vingertoppen een vouw in haar sluier recht. ‘Het
was toen een warm seizoen, en we waren jong en licht-
hoofdig…’

Aan de oever bewoog de reiger zijn kop opeens schok-
kerig, stak zijn snavel een paar keer in de lucht, sloeg zijn
vleugels uit en vloog weg. Ze volgden zijn vlucht een tijd-
je tot hij ten slotte naar beneden dook en achter de riet-
kraag verdween.

‘Maak je niet ongerust, Franzl, dat was lang voordat jij
me in de schoot viel,’ zei ze. ‘In elk geval heb ik hem ge-
schreven. Otto Trsnjek, bedoel ik. Of hij werk voor je
heeft.’

‘En?’
In plaats van te antwoorden greep zijn moeder onder

haar zwarte gebreide vest en haalde een officieel uitziend
stuk papier tevoorschijn. Het was een telegram met blau-
we, keurig nette drukletters: laat de jongen komen
stop maar niet te veel verwachten stop dank
stop otto stop.

‘En wat betekent dat nu?’ vroeg Franz.
‘Dat betekent dat je morgen naar Wenen vertrekt!’
‘Morgen? Maar dat gaat toch niet…’ stamelde hij ge-
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schrokken. Het volgende moment gaf ze hem zonder iets
te zeggen een draai om zijn oren. De klap trof hem zo
plotseling dat hij twee stappen opzij tuimelde.

De volgende dag zat Franz in de vroege trein naar We-
nen. De dertien kilometer naar het station van Timel-
kam hadden zijn moeder en hij te voet afgelegd om geld
uit te sparen. De trein was precies op tijd, het afscheid
kort, uiteindelijk was alles gezegd en gedaan. Ze kuste
zijn voorhoofd, hij deed een beetje chagrijnig, knikte
naar haar en stapte in. Terwijl de oude diesellocomotief
vaart maakte, stak Franz zijn hoofd uit het raam en zag
zijn zwaaiende moeder op het perron steeds kleiner wor-
den tot ze ten slotte helemaal verdween, een onduidelij-
ke vlek in het zomerochtendlicht. Hij liet zich op zijn
stoel vallen, sloot zijn ogen en ademde zo lang uit dat hij
er een beetje duizelig van werd. Pas tweemaal in zijn le-
ven was hij Salzkammergut uit geweest, ze waren een
keer naar Linz gegaan om voor zijn eerste schooldag een
pak te kopen en de tweede keer gingen ze met schoolreis-
je naar Salzburg, waar ze naar een naargeestig concert
van een blaasorkest luisterden en de rest van de dag tus-
sen oude muren hadden rondgestrompeld. Maar dat wa-
ren uitstapjes geweest, meer niet. ‘Dit is iets anders,’ zei
hij zachtjes tegen zichzelf, ‘iets heel anders!’ Voor zijn in-
nerlijk oog dook de toekomst op als een ver verwijderde
strook oever uit de morgennevel, nog een beetje ondui-
delijk en schimmig, maar toch ook veelbelovend en
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mooi. En opeens voelde alles op de een of andere manier
luchtig en prettig aan. Het was alsof met de vervaagde ge-
stalte van zijn moeder ook een groot deel van zijn eigen
gewicht op het perron van Timelkam was achtergeble-
ven. Licht als een veertje zat Franz nu in de coupé, voelde
het ritmische geratel onder zijn achterste en raasde met
de onvoorstelbare snelheid van bijna tachtig kilometer
per uur naar Wenen.

Toen de trein anderhalf uur later de bergen van de
Voor-Alpen uit reed en het Neder-Oostenrijkse heuvel-
landschap zich breed en licht voor hem ontvouwde, had
Franz de complete inhoud van het proviandpakket van
zijn moeder al achter elkaar opgegeten en voelde hij zich
weer even zwaar als altijd.

De rit verliep zonder noemenswaardige voorvallen,
nogal eentonig. Maar één keer, op het traject tussen Am -
stetten en Böheimkirchen, moest de trein een extra stop
inlassen. Er ging een hevige schok door de wagons en
meteen verloren ze snelheid. De bagage duikelde uit de
netten, er klonk oorverdovend geknars, overal gescheld
en geschreeuw, toen volgde weer een schok, nog wat hef-
tiger dan de eerste – en de trein kwam tot stilstand. Met
zijn volle gewicht had de machinist aan de gietijzeren
remhendel moeten hangen omdat er op enige afstand
een groot, donker, bonkig, in ieder geval verdacht voor-
werp op de rails was opgedoken. ‘Dat zijn de socialen
weer!’ knorde de conducteur, terwijl hij zich met fladde-
rend treinkaartjesblok door de wagons naar voren haast-
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te. ‘Of anders de nazi’s! Wat maakt het ook uit, het is
toch één pot nat, dat gespuis!’

Maar al snel werd duidelijk dat het bij het verdachte
voorwerp alleen maar om een oude koe ging, die uitgere-
kend de rails van de Westbahn had uitgezocht om te ster-
ven en die nu log en stinkend op de bielzen lag. Met
hulp van een paar reizigers en onder het toeziend oog
van Franz, die op veilige afstand stond, zijn weke meis-
jeshanden op zijn rug gevouwen, kreeg men het voor el-
kaar het kadaver van de rails te trekken. Onder de krioe-
lende vliegen schemerden de donkere koeienogen. Franz
moest denken aan de glanzende stenen die hij als jonge-
tje zo vaak aan de oever van het meer had verzameld en
vervolgens in zijn volgepropte broekzakken mee naar
huis had genomen. Elke keer was hij overrompeld door
een kleine teleurstelling als hij zijn broek boven de vloer
van de hut leegschudde, de stenen dof en droog over de
planken rolden en hun ondoorgrondelijke glans kwijt
waren.

Toen de trein ten slotte met niet meer dan twee uur ver-
traging het Weense Westbahnhof binnen was gereden en
Franz vanuit de stationshal het felle middaglicht in liep,
was dit vleugje melancholie allang weer verdampt. Maar
nu werd hij een beetje misselijk en hij moest zich aan de
dichtstbijzijnde gaslantaarn vasthouden. Om maar met-
een in aanwezigheid van al die mensen om te vallen zou
wel heel gênant zijn, dacht hij woest. Net als die fletse zo-
mergasten die elke zomer weer meteen na aankomst aan
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de oever van het meer door een zonnesteek getroffen bij
bosjes in het gras vallen en die daarna door een paar goed-
gehumeurde inwoners met een emmer water of een draai
om hun oren weer bij bewustzijn moeten worden ge-
bracht. Hij klampte zich nog steviger aan de lantaarnpaal
vast, deed zijn ogen dicht en stond net zo lang roerloos
tot hij het plaveisel weer vast onder zijn voeten voelde en
de rode vlekken die langzaam in zijn blikveld voorbij pul-
seerden, waren verdwenen. Toen hij zijn ogen weer open-
deed, barstte hij in een korte, geschrokken lach uit. Het
was overweldigend. De stad pruttelde als de groentepan
op zijn moeders fornuis. Alles was onophoudelijk in be-
weging, zelfs de muren en de straten leken te leven, ze
ademden, welfden zich. Het was alsof je het plaveisel kon
horen knerpen en de bakstenen kon horen kraken. En al
dat lawaai trouwens, er hing een ononderbroken geruis
in de lucht, een onvoorstelbare wirwar van geluiden,
klanken en ritmes, die elkaar aflosten, in elkaar overvloei-
den, elkaar overstemden, overschreeuwden, boven elkaar
uit brulden. En dan het licht. Overal een geglinster, ge-
glim, gebliksem en geflits: ramen, spiegels, reclamebor-
den, vlaggenmasten, ceintuurgespen, brillenglazen. Er
knetterden auto’s voorbij. Een vrachtwagen. Een libelle-
groene motorfiets. Nog een vrachtwagen. Met schel ge-
tinkel reed een tram de hoek om. Een winkeldeur werd
opengerukt, autoportieren werden dichtgeslagen. Ie-
mand kweelde de eerste maten van een straatdeuntje,
maar brak het midden in het refrein weer af. Iemand an-



21

ders schold hees. Een vrouw krijste als een slachtkip. Ja,
dacht Franz bevangen, dit is iets anders. Iets heel anders.
En op dat moment nam hij de stank waar. Onder het pla-
veisel leek het te broeien en erboven flakkerden de meest
uiteenlopende uitwasemingen. Het rook naar afvalwater,
naar urine, naar goedkoop parfum, oud vet, verbrand
elastiek, diesel, paardenstront, sigarettenwalm, straatteer.

‘Voelt u zich niet lekker, jongeman?’ Er was een dame-
tje naast hem komen staan dat met haar rood ontstoken
ogen naar hem opkeek. Ondanks de middaghitte droeg
ze een zware loden jas en ze had een sjofele bontmuts op
haar hoofd.

‘Jawel, hoor!’ zei Franz snel. ‘Het is alleen zo lawaaierig
in de stad. En het stinkt een beetje. Het riool waarschijn-
lijk.’

Het dametje stak haar wijsvinger als een dood takje
naar hem uit.

‘Het is niet het riool dat zo stinkt,’ zei ze. ‘Het zijn de
tijden. Rotte tijden zijn het namelijk. Rot, wormstekig
en bedorven!’

Aan de overkant van de straat hobbelde een met bierva-
ten hoog beladen paard-en-wagen voorbij. Een van de
stevige pinzgauers trok zijn staart op in een boog en liet
een paar vijgen vallen, die een tengere, speciaal voor dat
doel erachter sjokkende jongen met zijn blote handen
opraapte en in zijn schoudertas stopte.

‘Kom je van ver?’ vroeg het dametje.
‘Van thuis.’
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‘Dat is heel ver. Je kunt het best meteen maar weer te-
ruggaan!’

In haar linkeroog was een adertje gesprongen dat in
een roze driehoek was uitgelopen. Aan haar wimpers
kleefden kleine klontertjes kolenstof.

‘Flauwekul!’ zei Franz. ‘Er is geen terug, en bovendien
raak je aan alles gewend.’

Hij draaide zich om en liep weg, stak de drukke Gürtel
over, week op het laatste moment uit voor een aanstui-
vende bus, sprong lichtvoetig over een plas paardenpis
en sloeg de tegenoverliggende Mariahilferstraße in, zoals
zijn moeder hem had gezegd. Toen hij zich nog eens om-
draaide, stond het dametje nog steeds naast de lantaarn-
paal bij de ingang van het station, een dwerg in groen lo-
den met een veel te groot hoofd, en in de fijne punten
van het bonthaar glansde het zonlicht.

Het sigarenzaakje van Otto Trsnjek lag aan de Währin-
gerstraße in het negende Weense gemeentedistrict, inge-
klemd tussen installatiebureau Veithammer en vleeshou-
werij Roßhuber. Boven de ingang was een groot blikken
bord aangebracht.

tabak trsnjek
kranten

schrijfwaren
rookwaren
sinds 1919
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Franz kamde met wat spuug zijn haar recht, knoopte zijn
hemd helemaal tot bovenaan dicht, wat hem, dacht hij,
de schijn van een zekere ernst verleende, haalde diep
adem en liep het sigarenzaakje binnen. In het kozijn bo-
ven zijn hoofd weerklonk het geklingel van lieflijke klok-
jes. Door de met affiches, folders en reclameplaten bijna
volkomen dichtgeplakte winkelruit drong maar weinig
licht naar binnen en het duurde een paar seconden voor-
dat Franz’ ogen aan de duisternis gewend waren. Het
zaakje was klein en tot aan het plafond volgepakt met
kranten, tijdschriften, schriften, boeken, schrijfgerei,
pakjes sigaretten, kistjes sigaren en verschillende andere
rook- en schrijfwaren en kantoorartikelen. Achter de
lage toonbank, tussen twee hoge stapels tijdschriften, zat
een oudere man. Hij boog zijn hoofd diep over een ord-
ner en noteerde zorgvuldig en geconcentreerd getallen in
blijkbaar daarvoor bedoelde kolommen en vakjes. Een
gedempte rust vulde de ruimte, alleen het krassen van de
penpunt op het papier was te horen. In de paar smalle
lichtstrepen trilde het stof en er hing een krachtige geur
van tabak, papier en drukinkt in de lucht.

‘Dag, Franzl!’ zei de man zonder van zijn getallen op te
kijken. Hij zei het zachtjes, maar de woorden waren heel
duidelijk te horen in de benauwde ruimte.

‘Hoe weet u nou wie ik ben?’
‘Je hebt half Salzkammergut nog aan je voeten han-

gen!’ De man wees met zijn vulpen naar Franz’ schoenen,
waar op de naden van de neus een paar kluiten donkere
aarde vastkleefden.
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‘En u bent Otto Trsnjek.’
‘Precies.’ Met een vermoeide handbeweging klapte

Otto Trsnjek zijn ordner dicht en liet hem in een la ver-
dwijnen. Toen duwde hij zich omhoog uit zijn stoeltje,
verdween met een merkwaardig sprongetje achter de sta-
pels tijdschriften en kwam meteen daarna met twee
krukken onder zijn oksels weer naar voren. Voor zover
Franz kon zien, was er van zijn linkerbeen alleen nog een
half dijbeen over. De stof van de broek onder de stomp
was aan elkaar genaaid in een punt, die na elke beweging
een beetje nazwabberde. Otto Trsnjek hief een van de
krukken en wees met een ronde, bijna liefkozende bewe-
ging op het warenassortiment in zijn winkel.

‘En dit hier zijn mijn bekenden. Mijn vrienden. Mijn
familie. Het liefst zou ik ze allemaal houden.’ Hij zette
een van de krukken tegen de toonbank en ging zachtjes
met zijn handrug over de bont dooreen glanzende voor-
pagina’s in een van de rekken. ‘Maar toch geef ik ze weg,
iedere week, iedere dag, ieder uur, van de winkelopening
tot de winkelsluiting. En weet je ook waarom?’

Franz wist het niet.
‘Omdat ik sigarenboer ben. Omdat ik sigarenboer wil

zijn. En omdat ik altijd sigarenboer zal zijn. En wel tot
het niet meer gaat. Tot Onze-Lieve-Heer bij mij de rol-
gordijnen laat zakken. Zo eenvoudig is dat!’

‘Aha,’ zei Franz.
‘Precies,’ zei Otto Trsnjek. ‘En hoe gaat het met je moe-

der?’


