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Een geschonden wonderkind schuwt het wonder…

Duitse zegswijze

Opgedragen aan het thuis van vele gelukkige jaren:

de stad München en ons dierbare Denemarken
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Eerste boek

Avondgrauw

Ik kan me nog goed het moment herinneren waarop Bruno tegen

me zei dat we van nu af aan een dagboek moesten bijhouden. Het

jaar herinner ik me niet meer zo precies, maar het was in een warme

zomer vóór de Eerste Wereldoorlog, want Ilse droeg een dun, mouw-

loos bloesje, zo doorschijnend dat het in het meisjesinternaat Groot-

hertogin Eleonore eigenlijk niet was toegestaan. Bruno dacht dat alle

grote mannen een dagboek hadden bijgehouden: de oorlogshelden,

de ontdekkingsreizigers van Afrika, en Casanova.

‘Wie is Casanova?’ vroeg Ilse.

‘Dat vertel ik je op de terugweg,’ antwoordde Bruno.

Ik weet niet hoe het kwam dat ik er op de terugweg niet bij was.

Het was inmiddels avond geworden. Ik was bij tante Remmy op be-

zoek geweest, die in een klein, oud paviljoen naast het slot woonde,

en ik was mooi op tijd naar de afgesproken ontmoetingsplaats geko-

men. Toch zag ik Ilse en mijn klasgenoot niet meer en ik moest de

lange weg door het park naar huis alleen afleggen.

In de berg papieren van Bruno’s nalatenschap heb ik geen dag-

boek uit die tijd teruggevonden. Al kan het best dat hij toch tegelijk

met mij met schrijven is begonnen. Maar met vijftien, zestien vind je

zulke teksten vaak stom en je houdt ermee op en vernietigt alles –

zelf had ik er al vrij snel geen zin meer in. Soms vallen ze ook in han-

den van je ouders. 

Het zou me zelfs nu nog interesseren wat er toen eigenlijk was

tussen Ilse en Bruno. Zij was de dochter van een kantonrechter en

mijn eerste liefde – wat je met dertien dan liefde noemt. We hadden

het over ‘een vlam hebben’ en de betuigingen van zo’n prille gene-

genheid beperkten zich tot blikken en een kneepje in haar hand en

het aanbieden van snoepjes in zilverpapier. Bruno had Ilse ‘van me
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afgepikt’, zoals wij dat op de middelbare school noemden en ik ben

ervan overtuigd dat hij er toen in het park op weg naar huis mee was

begonnen. Het was een zachte avond met een heldere maan.

Ik heb geschiedenis alleen maar als bijvak gedaan, maar dat heeft

me tegenover historische bronnen wel heel consciëntieus gemaakt.

Op de redactie van een tijdschrift nemen ze het waarschijnlijk niet zo

nauw, want de redacteur van het blad schreef me uitdrukkelijk dat ik

het toegezonden materiaal van Bruno Tiches zo vrij mogelijk moest

gebruiken. In sommige gevallen ontkom ik daar waarschijnlijk zelfs

niet aan, want mijn schoolkameraad mag dan een ongewone car-

rière hebben gemaakt, bepaalde dingen zijn door hem behoorlijk

simpel en soms ook nogal indecent weergegeven. Dan moeten er

wel aanpassingen worden aangebracht. Ook ligt het me helemaal

niet om ‘de facts te dramatiseren’, zoals die tijdschriftenjongens dat

van me willen.

Bruno’s handschrift is trouwens gemakkelijk leesbaar, maar niet

sympathiek. Een vlak, middelmatig schoolhandschrift, dat de schrij-

ver vooral in latere jaren heeft gedwongen tot een fermer schrift.

Daarmee is hij zelfs al tamelijk vroeg begonnen. Waarschijnlijk heeft

hij als jongeman een keer een grafologisch leerboek in handen ge-

kregen, en heeft hij het handschrift van wilskrachtige mannen bestu-

deerd, van Caesar tot Napoleon. Bruno dacht bij zichzelf: als ik hun

handschrift naboots, dan word ik net als zij. Hij heeft met dit middel

vrij veel succes gehad.

Dat het niet makkelijk wordt om uit de stapels dagboeken het

juiste boek te kiezen, zie ik al aan de allereerste aantekeningen van

mijn klasgenoot Tiches die bewaard zijn gebleven. Ze gaan over de

grote militaire oefeningen in 1912, die ik me nog aardig goed kan

herinneren. Op een zachtblauwe, met goud doorstikte herfstdag

stond ik met mijn vader langs de stoffige invalsweg naar de stad. De

lucht was kristalhelder en vérdragend, en af en toe vielen er rijpe

kwetsen op ons hoofd. Vanuit een veldschuur waren dorsvlegels te

horen en toen – in een ander ritme – muziek. Daarna steeg er stof op.

Ik had een bittere, blauwe sleepruim in mijn mond tegen de dorst.

Plotseling begon de bodem merkwaardig te deinen.

‘Cavalerie,’ zei mijn vader aan mijn linkerhand, en oom Bense

aan mijn rechterhand (van vaderszijde! Tante Remmy komt uit de fa-
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milie van mijn moeder) mummelde door zijn pruimtabak: ‘Het vijf-

span van de huzaren!’

Het was een werveling van golvend rood – ‘Attila,’ hoorde ik oom

Bense zeggen –, bezwete paardenlijven glansden, en als je je ogen

dichtdeed, maakten de vele hoeven een wonderlijk opzwepend ge-

luid. De sleepruim in mijn mond smaakte plotseling zoet. Ik had een

platonische liefde voor alles te paard, maar in ons stadje waren er

maar twee politieagenten en die gingen zelden samen te paard uit rij-

den. Alleen als er een moord of diefstal in een dorp was gepleegd of

moedwillig brand in een veldschuur was gesticht.

Ook als ik mijn ogen stevig dichtdeed, kon ik niet dagdromen dat

ik een dichtgesnoerde, rode huzarenbuis droeg. Vorig jaar had ik op

het schuttersfeest vijf vrijkaarten voor een rit op de paardenrenbaan

mogen inwisselen, die vader had gekregen voor een goedkope leve-

ring van hooi. Nooit eerder was ik zo ver van de aarde af geweest,

nooit eerder had ik zo vertwijfeld tegen haar aantrekkingskracht ge-

vochten. Het zwarte paard werd almaar groter en groter, en ik werd

van het ene onwaarschijnlijke deel van zijn lijf naar een nog onwaar-

schijnlijker deel geslingerd. De muziek stak haar blikkerige tong

naar mij en de vijandige draver uit. De vier andere vrijkaarten heb ik

Tiches cadeau gedaan.

Toen kwamen de kurassiers – met zwart-wit vaandel –, thuis re-

den er maar elf kurassiers op onze afgedekte badkuip, sinds de

twaalfde door het putje was verdwenen. Maar hier waren er honder-

den, met vier keer zoveel dravende paardenbenen. Zilver blonken

hun borstharnassen, en zilver stonden de vogels op hun helmen,

met geketende, vastgeklonken pootjes – anders waren ze op de dei-

nende muziek zeker als leeuweriken naar de septemberhemel opge-

vlogen.

‘De koning van Saksen!’ riep vader.

De man die daar hoog te paard zat, zag eruit als de vermomde, blo-

zende bouwmeester Kubitschke van vaders stamcafé. Toch zette ik

mijn pet af.

Maar oom Bense stootte me aan en zei: ‘We zijn toch geen Sak-

sen!’

Meteen daarna stootte hij me weer aan, hij zei: ‘Onze groother-

tog!’ En hij trok de pet van mijn hoofd.
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Ik zag van achteren een ietwat gezette, in zijn uniform geperste

man met zweetdruppeltjes in zijn nekhaar, en daar raakte ik niet van

in een dynastieke jubelstemming.

Nu dreunde de aarde, het stof op onze lippen smaakte flauw, blin-

kende pieken staken als bliksemafleiders in de lucht. Door alle trillin-

gen vielen er veel kwetsen op ons hoofd.

‘Onze infanterie,’ zei oom Bense, en hij stak borst en kin vooruit.

Hij spuwde zijn pruimtabak uit om met getuite lippen een mars

mee te fluiten, die als een riem zijn buik strak aantrok. Het rook

wrang.

En daarna kwam de metamorfose, die zelfs oom Bense sprakeloos

maakte. De bliksemafleiders verhuld. Alles wat blonk werd asgrijs.

‘De nieuwe uniformen,’ zei vader, ‘veldgrijs.’

Maar de velden om ons heen waren kleurig vergeleken met deze

vreugdeloosheid: stoppelgoud en diep aardappelloofbruin.

Omdat er ook geen muziek meer kwam, liepen we van de straat

weg, dwars door de velden naar huis. We waren nogal terneergesla-

gen, en oom Bense zei dat alles de schuld was van de sociaaldemocra-

ten...

Zo ziet het er in mijn herinneringen uit. Maar mijn schoolkame-

raad Tiches – als hij niet achteraf het hoofdstuk over zijn jeugd in

zijn dagboek heeft veranderd – moet ditzelfde volkomen anders heb-

ben beleefd.

‘In deze grijze uniformen zullen ze ooit onze nauwe grenzen

openbreken,’ schrijft hij letterlijk.

Na ons vertrek moet er nog heel veel grijs zijn langsgekomen, tot

diep in de neerdalende avond, en hoe meer het grauw met de avond

versmolt, des te geestdriftiger werd Tiches. Hij zag zichzelf, avond-

grauw op grauwe aarde, iets kouds tegen zijn wang...

Ik weet werkelijk niet goed hoe ik met deze euforische, uniform

vererende passages moet omgaan. Ikzelf wil ze niet uitgeven en in

de jaren na 1945 had ik ze niet eens mogen uitgeven. Maar nu zal ik

ze wel moeten uitgeven. Het tijdschrift en de algemene situatie vra-

gen erom .
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Het geval Evelyna Meisegeier

‘Die grap met de kleine Meisegeier durfde ik alleen maar aan omdat

ik als de beste van de klas heel ver weg van de lessenaar zat,’ lees ik in

de papieren van Bruno Tiches.

Dat is weer een van Bruno’s droevig stemmende latere toevoegin-

gen in zijn dagboeken, hoewel ik de mogelijkheid openlaat dat be-

paalde fragmenten in hun geheel pas naderhand zijn ontstaan.

Bovendien zit er een aperte onwaarheid in de geciteerde zin, want

Bruno, die alleen voor gymnastiek en zingen goede cijfers haalde,

bleef in zijn prestaties achter bij de anderen en zat om die reden ook

in de klas helemaal achteraan, een positie die hij tot zijn vroegtijdige

vertrek dapper behield. Dus zat hij tijdens die geweldige belevenis

met Evelyna inderdaad achter in de klas, en dat lag aan de eigenaar-

dige pedagogische opvattingen van onze leraar Zindler, die een ex-

centriekeling was zoals je vandaag de dag op geen enkele school

meer zult tegenkomen en over wie heel wat te vertellen valt.

Zindler deelde namelijk zijn leerlingen in: in de elite – wat hij uit-

sprak als ‘elíííte’ – die hij in zijn buurt wenste te zien, en het misera

plebs, dat hij benoemde en aansprak met ‘die jongeman daar’ en dat

hij zich zoveel mogelijk van het lijf hield. Ik heb nooit gehoord dat hij

zich anders richtte tot Bruno Tiches dan met ‘de jongeman achter-

aan’. Maar nooit kwam er van ‘achteraan’ een afdoende antwoord, zo-

dat zijn onderwijs zich in wezen beperkte tot de communicatie met

de elite in zijn nabijheid, die geleid werd door haar primus met een

groot besef voor verantwoordelijkheid. Voor Zindler, die de onheil-

spellend gruwelijke bijnaam Gorgo droeg, was de primus een soort

halfgod, aan wie ieder eenvoudiger mens in de klas zich moest aan-

passen, net als de onderklasse. Zo moest de primus bij het eerste

verre gerommel van naderend onweer meteen opstaan om een voor-

geschreven waarschuwing te laten horen:

‘Meneer, er is onweer op komst!’

Dan begonnen de lippen van de oude onderwijzer, waarmee hij al-

tijd iets voor zich uit mompelde, nog erger te trillen en hij beval ons:

‘Kroontjespennen weg!’

Misschien had een jongere collega, een docent natuurkunde, hem

ooit wijsgemaakt dat de bliksem een keer in een schoolklas was inge-
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slagen, aangetrokken door het glimmende kroontje van de pen van

een leerling – hoe dan ook, Gorgo liet voor elk onweer alle kroontjes-

pennen ophalen, en de op één na beste van de klas bracht ze naar de

kelder, waar natuur- en scheikunde werden gegeven.

Op een dag had ik echt medelijden met meneer Zindler. Er

woedde toen een heel zwaar noodweer met vlammende bliksem-

schichten en knallende donderslagen en de bevende oude man, die

innerlijk een kaarsje had aangestoken tegen het onweer, ontwaarde

tot zijn ontzetting op de tafel van jongeman Tiches een collectie

gloednieuwe pennenhouders, waarvan de gevaarlijk fonkelende

kroontjes zonder uitzondering naar het raam gekeerd lagen... Deze

ramen bevonden zich trouwens op de begane grond, en zodoende

waren alle streken met de kinderen van Meisegeier mogelijk, en

vooral ook het voorval met Evelyna.

De familie Meisegeier behoorde tot het slag mensen dat in het po-

litieregister onder de categorie ‘asociaal’ valt, maar onze gelijkmoe-

dige humoristische godsdienstleraar veroorloofde zich een keer de

vergelijking van het kroost van de familie Meisegeier met de lelies op

het veld. Inderdaad wist niemand wie dit kroost onderhield, dat zich

jaar voor jaar met een nieuw gezinslid uitbreidde, zodat ook voor de

komende jaargangen op school hilariteit ten koste van Gorgo te ver-

wachten was. Want zodra ze uit het nest kropen, waren de kinderen

van Meisegeier – gelukkig of spijtig genoeg – te koop. En soms –

moet ik nu tot mijn eigen schande bekennen – kochten wij ook op

kosten van de klas een kleine ‘Meisegeier-van-dienst’ om ‘de les van

Gorgo op te vrolijken’, zoals we dat noemden.

Het geheel speelde zich volgens een vrij strikt ritueel af. Een jon-

gen van Meisegeier bonsde onder de Latijnse les van elf tot twaalf

hard op het raam. De primus sprong op:

‘Meneer, we worden gestoord!’

Gorgo’s ogen schoten vuur en hij riep:

‘Wie is er zo impertinent?’

Tiches of een andere jongeman antwoordde:

‘Meisegeier, meneer!’

En meteen werd vanaf de lessenaar de opdracht gegeven voor een

klopjacht, waarvoor ‘twee of drie goede sporters’ – Tiches was elke

keer van de partij – via het raam de achtervolging van de dader moes-
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ten inzetten. Gorgo zelf stormde met opgeheven stok door de deur

naar buiten het schoolplein op. Hoewel ze nooit een kind van Meise-

geier in levenden lijve te pakken kregen, werd deze adembene-

mende klopjacht, die de les verkortte, traditiegetrouw om de drie,

vier weken geopend.

Toen Tiches voor de ‘actie Meisegeier’ ook nog Evelyna wist te win-

nen, maakte dat de zaak tot een nieuwe enerverende sensatie. Bruno

had met de zoon van de rijke textielfabrikant Kienzel om een taler ge-

wed dat hij erin zou slagen een meisje onze klas binnen te smokke-

len. Onvoorstelbaar: 1913 – en één meisje tussen zesendertig jon-

gens... Met Evelyna lukte dat en bij wijze van uitzondering geloof ik

Tiches zelfs als hij schrijft dat hij haar twee keer zoveel moest betalen

als hij achteraf van Heinz Kienzel voor de weddenschap kreeg.

Evelyna was twee, drie jaar jonger dan wij en heel knap. Onbegrij-

pelijk genoeg viel ze helemaal uit de toon bij de jongens van Meise-

geier, die op één na allemaal het platte, kogelronde gezicht met een

wipneus van hun moeder hadden geërfd. Een wettige vader had er

geen een, maar de donkere, ietwat wilde schoonheid van het meisje

Evelyna bracht nog jaren later bezorgde echtgenotes ertoe om uit te

rekenen waar hun man driekwart jaar vóór de geboorte van de enige

vrouwelijke spruit van de familie Meisegeier gezeten mocht hebben.

Net alsof er in ons stadje geen bescheiden vorm van toerisme of een

zekere handel en wandel van de industrie bestond...

Ik had de aantekeningen van Bruno Tiches niet nodig om te weten

dat het voorval met Evelyna zich op een stille, mooie dag in mei af-

speelde en dat alle kersenbomen langs de muur van het magazijn

bloeiden, aan de overkant van de steeg van het gymnasium. Er

heerste een dromerig lome sfeer toen we net in een slaperig koor

onze Latijnse taalregeltjes opdreunden op de dirigeerslag van de pri-

mus:

A, ab, abs en de,

Coram, clam, cum, ex en e,

Sine, denus, pro en prae

Cum ablativo sunt junctae.
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Op dat moment werd er plotseling op de stevig gesloten ramen ge-

bonsd – nog harder dan anders. De gebruikelijke vraag-antwoord-

dialoog begon, en volgens het oude ceremonieel stoven drie leerlin-

gen weg door het raam en Gorgo door de deur. Maar het was nieuw

dat Bruno Tiches meteen weer in het raamkozijn opdook – en dat hij

Evelyna met zich mee naar binnen trok! Onze ogen vielen bijna uit

hun kassen toen een stel heel mooie meisjesknieën op onze grijze,

afgebladderde vensterbank verscheen, en vervolgens met alles wat er

aan vastzat – en wat niet minder mooi was – met een sierlijke zwaai

ons jongenslokaal in sprong.

Dit was zo ongeveer even sensationeel als wanneer vandaag de

dag stiekem een van onze eigentijdse halfgodinnen van het witte

doek – Gina Lollobrigida of Marilyn Monroe – op een congres van de-

gelijke oudheidkundigen onder de conferentietafel verstopt zou zit-

ten.

Alle bloeiende kersenbomen en de onbegrijpelijke poëzie van

deze lente van 1913 kwamen met Evelyna naar ons toe en oefenden

ook nog hun magie uit toen de met zijn stok zwaaiende Gorgo met

zijn achtervolgingsploeg allang was teruggekeerd en de primus zijn

slag had gegeven om het ‘a, ab, abs’ weer in te zetten.

Maar nu droegen we de regels voor met een overgave alsof we een

minnedicht declameerden. Onze fantasie sloeg hoge brandingsgol-

ven en benauwde het spel van onze adamsappel. Ja, we moesten ons

inhouden om niet al te vaak en te opvallend ons hoofd om te draaien

naar de bank achteraan, wetend dat daaronder de schandalig mooie

Evelyna Meisegeier ineengedoken zat.

Even ontstond er zelfs een hachelijke situatie toen de ‘jongeman

achteraan’ de voltooid verleden tijd van een onregelmatig werk-

woord moest vormen en niet alleen zoals gewoonlijk zijn vergeefse

pogingen deed, maar ook nog ongewone grimassen trok, zodat

Gorgo opstond en met zwaaiende stok op hem af liep... Naderhand

hebben we van Bruno gehoord dat op dit gevaarlijke ogenblik het

meisje Evelyna onder zijn bank hem in zijn kuit had geknepen.

Maar ook aan deze zeldzaam benauwende Latijnse les kwam een

einde en nadat meneer Zindler de klas had verlaten, mochten we

nog een keer – van achteren en niet minder verrukkelijk – de schone

oorzaak van onze onrust bewonderen op de vensterbank, voordat de
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meimiddag haar weer opslokte. Het bleef een eenmalige, niet te her-

halen gebeurtenis in het constante repertoire Meisegeier.

Wat me vooral ergert aan de dagboekaantekeningen van Bruno Ti-

ches is het feit dat hij deze mooie episode van onze middelbare-

schooltijd onbetamelijk in zijn eigen voordeel opsiert. Zijn bewering

dat hij samen met Evelyna gedurende de hele Latijnse les innig om-

strengeld onder de bank gedoken zat, maakt voor mij sommige la-

tere praatjes van wijlen Bruno Tiches, die niet zo direct te bewijzen

zijn, dubieus. Ik denk er daarom nog goed over na of ik het verhaal

van Evelyna Meisegeier wel in mijn verslag zal opnemen – ook al heb

ik het zelf zo prettig en levendig in herinnering.

Maar het spreekt voor zich dat ik in elk geval het verhaal van de

luchtballon van hetzelfde jaar publiceren moet. Want dit lijkt me een

van de drie beslissende momenten in Bruno’s leven, en hierdoor is

ook zijn naam voor het eerst in de krant gekomen.

Draaiende winden

Onder 17 oktober 1913 staat er niets geschreven in het dagboek van

Bruno. Maar ik herinner me deze dag nog even goed als de dag erna.

We brachten die dag door op het terrein van de Stedelijke Gasfabriek.

Het eeuwfeest van de Slag bij Leipzig in 1813 en de inwijding van

het nieuwe oorlogsmonument in Leipzig werden bij ons opgeluis-

terd door het oplaten van een luchtballon in de vaderlandse hemel –

gevuld met stedelijk kook- en lichtgas en bemand met vier moedige

heren, onder wie fabrikant Kienzel, die bekend stond als sportlief-

hebber. Hermann Kienzel beschikte over verreikende connecties,

omdat hij een keer samen met de landsvorst een bok had geschoten.

Het was zelfs voor allebei dezelfde bok geweest, en omdat Kienzel

hem aan de groothertog had afgestaan als jachtbuit ontving hij voor

dit loyale gebaar niet alleen een ridderorde, maar ook de onwrikbare

gunst van de heerser; dit bleek nu ook maar weer omdat ons geprivi-

legieerde stadje een van de weinige Duitse luchtballonnen werd toe-

vertrouwd, om te vullen en op te laten.

De matzilveren, glanzende huid van de vrije ballon Altenburg

kwam op de late namiddag van zestien oktober met de trein aan, na-
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