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Verdwenen generatie (ook: vergeten generatie) is de term voor een 
groep Duitse kunstenaars, muzikanten en schrijvers die tussen 1890 
en 1914 geboren zijn en in nazi-Duitsland vervolgd werden omdat 
ze het joodse geloof aanhingen, hun politieke ideeën niet bij het regi-
me pasten of homo seksueel waren. Velen probeerden te vluchten, het 
grootste deel bleef ontworteld en kampte met existentiële problemen. 
Slechts enkelen lukte het hun carrière voort te zetten. Anderen over-
leefden het niet. Ze werden gedeporteerd en stierven in concentratie-

kampen.

De namen van deze kunstenaars zijn tegenwoordig  
voor het merendeel vergeten…

Florian Weiland, Die vergessene Generation
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HET BEGIN

Elektrische wonderen

‘De bocht van de weg ligt echter in de schaduw en 
alleen God weet waar ze morgen zijn, de kermisklanten 
die in het duister van de nacht verdwijnen.’

Messen-Jaschin, Dering, Cuneo, Sidler,

Die Welt der Schausteller
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HOOFDSTUK EEN

Langweiler, 1902

Het landschap was gebrande suiker. Bruin gekonfijte velden, zo ver 
het oog reikte, een geelgouden bos en daarboven de zon die alles 
roosterde. Ze had haar stralen voor dit moment bewaard. De hele zo-
mer had het geregend, tot de bonen op het veld verdronken. Maar 
vandaag scheen ze zo goed ze kon.

De vijftienjarige Mathis stapte spetterend door het kale stoppelveld. 
Zijn schoenen waren doorweekt. Aan de zoom van zijn broek kleefde 
modder, ook wat hoger bij zijn knie en zelfs aan zijn hemd. Hij was 
een met blubber bespat mens, zoals hij daar over de weide liep en de 
geur van de gebrande amandelen volgde. Kleverig en warm en onge-
looflijk zoet hing de geur in de lucht, zo grijpbaar alsof de wind de ko-
peren pannen tegelijk met de heuvel omhoog gedragen had. In plaats 
van over het hek te springen bleef Mathis staan om even op adem te 
komen, daarna klauterde hij er met moeite overheen. Eén been bleef 
bijna steken. Het rechter, natuurlijk.

Mathis wilde zichzelf aanpraten dat het niets uitmaakte dat Lucas en 
Hans hem achterlieten. Dat zoiets op een dag als deze kon gebeuren. 
Natuurlijk was de jaarmarkt een heel speciale gebeurtenis en wilde 
niemand daar ook maar een minuut van missen, ook al waren ze nog 
zulke goede vrienden. Iedereen wist immers dat zodra het weekend 
voorbij was de omgeving weer in haar saaie Doornroosjeslaap zou 
vallen, terug in de afwezigheid van elke landkaart.

Het was trouwens alle bewoners een raadsel hoe de wagens über-
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haupt de weg hiernaartoe hadden gevonden. Uitgerekend naar dit 
dorp, dat nooit bereikt werd: niet door vernieuwingen, uitvindin-
gen, nieuwe mensen, niets. Alles wat de bevolking produceerde en 
voortbracht, bleef waar het thuishoorde. De naam van het dorp was 
Langweiler en iedereen wist wel waarom. Maar nu waren deze wa-
gens er. En ze hadden dingen meegebracht waarvan de meeste dorps-
bewoners nog nooit hadden gehoord.

Mathis strompelde sneller, woedend op het been dat hem weer eens 
overal van af zou houden. Elke vijfjarige had hem in kunnen halen, 
maar voor Mathis was dit tempo een sprint. Hij bewoog zich door-
gaans alleen langzaam of helemaal niet. Dit deed hij alleen voor de 
jaarmarkt. Bij het laatste stukje de heuvel af raakte hij helemaal buiten 
adem. Hij struikelde, viel en lag hijgend op zijn rug, met boven hem 
een paar witte wattenwolken en de geur van de gebrande amandelen. 
Mathis wachtte tot zijn hart en longen weer normaal gingen werken. 
Toen schoof er een hoofd in zijn blikveld.

‘Alles in orde met je, jongen?’ De man die bij het hoofd hoorde had 
turquoisekleurige ogen, was een jaar of twintig, ongeschoren en droeg 
alleen een onderhemd. De banden van zijn broek bengelden open rond 
zijn kruis. Hij had net staan plassen toen hij Mathis zag omvallen.

‘Ik ben Vincent. Kom, ik help je omhoog.’
Uit gebrek aan een alternatief greep Mathis de vochtige hand. Vin-

cent trok iets te hard aan zijn arm toen hij hem overeind hielp. Ge-
zien Mathis’ lengte zou je verwachten dat Mathis zwaarder was. Maar 
door het versleten hemd zag je niet dat je zijn ribben kon tellen. Mathis 
vloog een stukje door de lucht en bijna langs Vincent heen, die hem op 
het laatste moment aan zijn schouder vasthield.

‘Hopla,’ zei Vincent.
‘Alles in orde.’ Mathis klopte verlegen zijn broekspijpen af. Bonte 

kermistenten, wagens en rijtuigen verdrongen elkaar waar anders al-
leen groene eentonigheid heerste. In het midden van het veld stond 
een houten carrousel en daarachter een feesttent. Ergens schreeuwde 
een dier, het klonk als een gewonde vogel. Achter hen luidde een bel 
en iemand riep iets in een vreemde taal. Vincent trok Mathis opzij om 
plaats te maken voor een kleine gebochelde man en zijn kameel. Het 
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dier waggelde zo dicht langs Mathis heen dat hij alleen zijn hand had 
hoeven uitstrekken om de zandgele vacht aan te raken. Een kameel! 
Normaal kreeg Mathis alleen honden, katten, geiten en koeien te zien. 
Een kameel kende hij alleen uit zijn schoolboek. Hij had het gevoel dat 
hij een vreemde wereld binnen gestruikeld was. Alsof Vincent hem 
met zijn vochtige hand in een andere werkelijkheid had getrokken.

‘Bedankt,’ zei hij hees, maar zijn redder was al verdwenen. Hij had 
de banden van zijn broek dichtgebonden en was met de mensenmassa 
versmolten die zich op het veld verzameld had. Mathis keek om zich 
heen.

Links had een hondendresseur een podium opgebouwd. Er was 
een tent met het opschrift: IllUSIetheateR. alleeN hIeR te zIeN: de 
vRoUw zoNdeR oNdeRlIjf! Direct daarnaast draaiden kinderen aan 
een houten rad van fortuin. En rechts klom een man op de verhoging 
voor een kermistent en spreidde zijn armen uit alsof hij de hele dorps-
weide wilde omarmen.

‘Dames en heren! Komt dat zien! Marianna, het gorillameisje, en 
Rosa Violetta, de levende etalagebuste! Ze is een volwassen vrouw, 
maar slechts vijftig centimeter lang! Zonder armen en zonder benen 
schrijft, schildert en naait ze met haar mond. Ze is bekoorlijk! Betove-
rend! U en uw kinderen zullen haar geweldig vinden! We hebben de 
kleinste van de kleinsten en de grootste van de grootsten! De schat-
tige societydame prinses Fou Fou, genaamd de levende theepop. En 
Pièche, de grootste indianenreus van nu. Hij is in totaal twee meter 
vijfenvijftig, dames, stelt u zich dat eens voor! Het hoogtepunt van 
vandaag!’

De mensen op het veld kwamen nieuwsgierig dichterbij en Mathis 
liet zich gefascineerd meedrijven. Hij tastte naar de muntjes in zijn 
broekzak. Die indianenreus wilde hij graag zien en hij was ook be-
nieuwd naar Rosa Violetta. Hij kon zich niet voorstellen hoe iemand 
er zonder armen en benen uitzag. En hij dacht nog wel dat het lot hem 
hard had getroffen.

‘Mathis!’
Mathis draaide zich om. Hans baande zich een weg naar hem toe. 

Hij had Lucas op sleeptouw en die op zijn beurt een geit, die geschrok-
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ken mekkerde toen ze dwars door de chaos van broekspijpen en da-
mesrokken getrokken werd. Het dier was mager en krom. Aan haar 
vacht hingen kluiten modder.

‘Heeft ie gewonnen,’ verklaarde Hans toen hij Mathis’ blik zag. Lu-
cas hield het einde van het touw omhoog. Hij trok de koppige geit een 
stuk dichter naar zich toe toen de eerste jaarmarktbezoekers erover 
struikelden. De lus om haar hals gleed bijna over haar kop, maar ze 
zette haar naalddunne poten schrap en verzette zich.

‘Gefeliciteerd.’ Het lukte Mathis niet het overtuigend te laten klin-
ken.

‘Dank je,’ zei Lucas net zo weinig enthousiast. ‘De hoofdprijs was 
een paard, maar die heb ik niet gewonnen.’

‘Nee, blijkbaar niet.’
Ze keken alle drie naar beneden naar het dier. De geit mekkerde. Ze 

keek niet veel gelukkiger dan haar nieuwe eigenaar.
‘Hé! Jullie daar!’ De kassier van de curiositeitentent wuifde geïrri-

teerd met zijn hand. ‘Maak plaats, jullie staan in de weg!’
Schijnbaar zag hij de jongens aan voor rondhangende boerenpum-

mels die in plaats van te betalen door de naden van de tent wilden 
glippen. En hij had bijna gelijk gehad. Maar Mathis, Lucas en Hans 
hadden ter voorbereiding op de jaarmarkt in de tuin van de burge-
meester van Langweiler op mollen gejaagd en voor elk dood dier vijf-
tien pfennig gekregen. Dat maakte hen tot eerbare klanten.

‘We kunnen betalen,’ riep Mathis tegen de man, die meteen iets 
vriendelijker keek. Maar toen Mathis een muntje uit zijn zak haalde en 
het omhooghield, trok Hans zijn arm naar beneden.

‘Ben je gek geworden? Je gaat het zwaar verdiende geld toch niet 
hier uitgeven?’

‘Ze hebben een indianenreus en een…’ begon Mathis, maar Hans 
had hem al bij zijn pols gepakt en trok hem uit de menigte.

‘Laten we liever wat spannenders gaan doen, Mathis!’
‘Wat bedoel je? Lopen er bij jullie soms indianenreuzen op het aard-

appelveld rond?’
‘We hebben iets ontdekt, joh, je zult je ogen niet geloven. Een elektri-

sche rups!’ Hans likte over zijn droge lippen waarop Mathis nu sporen 
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van iets rozekleurigs ontdekte. Ook boven aan de kraag van zijn hemd 
kleefde een restje.

‘Wat is dat?’ Hij wees naar Hans’ lippen, die ze geschrokken met zijn 
mouw afveegde.

‘O, dat,’ zei hij.
‘Hebben jullie soms zonder mij…’ Mathis maakte zich los uit Hans’ 

greep en bleef staan. Zijn vriend keek verlegen.
‘Het spijt me echt, Mathis, maar je was ineens niet meer achter ons.’
‘Ik was de hele tijd achter jullie. Alleen keken jullie niet hoe ver!’
‘Ja, misschien ook dat. Maar het was echt alleen maar een hele kleine 

suikerspin. Dat is toch zo, Luk?’
Lucas had hen ingehaald. De weerbarstige geit zag er intussen uit 

alsof ze haar hoorns in zijn knieholte wilde rammen.
‘Wat is zo?’
‘Ik vertelde Mathis net over die suikerspin.’
‘O, ja, man, die suikerspin! Die was lekker, joh!’ Lucas’ ogen begon-

nen te stralen. Hij zag niet dat Hans hem een woedende blik toewierp.
‘Het is al goed,’ zei Mathis, en dat was ook zo. Als hij gekund had, 

was hij ook sneller gerend om aan een rad van fortuin te draaien, loten 
te kopen en de eerste suikerspin van zijn leven te verorberen.

‘Ik wist dat je het zou begrijpen.’ Hans klopte iets te stevig op Ma-
this’ schouder waarvan de spieren niet wilden groeien.

‘En nu?’ vroeg Lucas en het plezier om het feit dat het antwoord van 
alles kon zijn, dat ze bij wijze van uitzondering eens niet wisten wat de 
dag zou brengen, was de vrienden van het gezicht te lezen. Ze wilden 
naar elektrische wonderen, naar dwergen en vrouwen zonder hoofd 
kijken. Ze zouden suikerspinnen eten tot ze er misselijk van werden. 
En misschien zelfs op een kameel rijden.

Lucas gaf de geit een trap tegen haar achterste waardoor ze begon te 
mekkeren en ze gingen op pad. Vandaag was van alles mogelijk. Op 
een dag als deze konden ze alles meemaken.

De jongens wisten niet waar ze als eerste en als laatste moesten kij-
ken. Overal was iets nieuws te zien, te proeven of te ruiken. Alle span-
nende dingen die het leven hun in deze landstreek normaal onthield, 
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kwamen nu als een stortvloed over hen heen en ze werden er duizelig 
van. Ze haastten zich van de ene naar de andere tent en raakten het 
gevoel niet kwijt toch de helft van alle avonturen te missen.

‘Een ongeluk!’ schreeuwde plotseling iemand en de jongens bleven 
ademloos staan. De jaarmarktbezoekers rekten hun hals uit en de drie 
vrienden drongen naar voren, tot ze een jongen languit op het gras za-
gen liggen. Hij was niet veel ouder dan zijzelf. Op een houten podium 
voor hen doemde een vreemd uitziende machine op waar een tame-
lijk nerveuze man naast stond. De jongen zag eruit alsof hij dood was 
en deed navenant weinig. En toch keken zoveel mensen naar hem dat 
elke kermistenteigenaar van jaloezie verbleekte. Zij hadden haarmen-
sen, dwergen en reuzen uit alle delen van de wereld bijeen vergaard 
en met moeite naar dit boerengat gebracht en nu stal uitgerekend een 
doodnormaal, roerloos mens de show.

De mensen begonnen te fluisteren. Wie het geluk had erbij geweest 
te zijn, legde het de anderen in detail uit: ‘De jongen heeft de elektri-
seermachine aangeraakt,’ zeiden ze. ‘Eén stroomstoot en Boem!’ Mis-
schien was hij dood? Jammer voor degenen die het gemist hadden.

‘Maak plaats! Uit de weg!’ Een oudere man baande zich een weg 
naar de jongen. Hij droeg een cilinderhoed en had een extreem grote 
snor. Aan zijn rokkostuum glansden diverse onderscheidingen.

‘Wat is dat voor man?’ vroeg Hans, die naast Mathis op zijn tenen 
stond. Mathis was zelfs nu nog een halve kop groter dan hij.

‘Geen idee, misschien een dokter?’
Maar toen de man in de kring stapte, wierp hij zijn armen in de lucht 

en riep: ‘Nou, geweldig!’
Dat leek Mathis niet typisch iets voor een arts.
‘Misschien zijn vader,’ suggereerde Lucas.
‘Denk je dat de jongen dood is?’ Hans rekte zich nog wat verder uit 

en hield zich aan Mathis’ schouder vast.
‘Dat is de elektriseermachine. Die hebben we toen we de eerste keer 

rondliepen al gezien,’ zei Lucas. ‘Kun je zien op welk getal de hendel 
staat, Mathis?’

‘De hendel van de gekleurde schijf?’ vroeg Mathis, die vanaf deze af-
stand geen getallen kon herkennen. ‘Geen idee, ik zie alleen een rode 
streep.’
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‘Sterkstroom!’ riep Hans en hij raakte buiten zichzelf van vreugde. 
‘Jeminee! Dat is nogal wat zeg! We hebben net iemand gezien wiens 
teennagels al bij geel krombogen.’

‘En die was zeker twee keer zo sterk als die jongen daar.’
Lucas was onder de indruk en knikte. Hij probeerde nu ook op zijn 

tenen te gaan staan, maar moest meer gewicht omhoog zien te krijgen 
en kon niet lang zo blijven staan.

‘Nou, die jongen heeft wel een complimentje verdiend. Als ie weer 
bijkomt… Denken jullie dat hij weer bijkomt?’

‘Kan iemand het even aan me uitleggen?’ vroeg Mathis.
Lucas wees naar het metalen monster. ‘Zie je die twee handgrepen 

aan de zijkant? Die raak je aan en dan verschuift de eigenaar de grote 
gouden hendel zodat er stroom door je heen gaat. En dat doet ie net 
zo lang tot de klant “Stop!” roept of iets anders gaat schreeuwen. Je 
merkt het vanzelf als iemand het niet meer uithoudt. En dan stopt de 
eigenaar de hendel en kun je aflezen hoe sterk je bent.’

‘Weet je nog dat die ander bij geel al sidderde, Luk?’ Hans stak zijn 
handen in de lucht en bootste het schudden na alsof hij zelf aan het 
elektriseerapparaat was aangesloten. ‘Hij kon niet eens loslaten! O 
man! Ik had echt graag gezien hoe deze jongen van het podium gebla-
zen werd. Hij ligt er minstens een meter vandaan!’

Een dame draaide zich om. Ze trok haar wenkbrauwen zo hoog op 
dat ze bijna de rand van haar hoed raakten. Haar blik was één groot 
verwijt. En dat terwijl ze net zelf nog met haar uitgerekte hals had ge-
wiebeld om zo veel mogelijk van de tragische scène te zien.

Mathis negeerde haar en bekeek het apparaat nauwkeuriger. Het ge-
vaarte leek wel trots te zijn, zoals het daar op de verhoging stond, met 
de handgrepen als metalen armen rechts en links op de heupen gezet. 
Een zegevierder, die zich boven de overwonnene opstelde.

De oude man met de snor ging moeizaam naast de jongen op zijn 
hurken zitten en gaf hem een paar flinke oorvijgen. Zelfs de oude boer 
Hoffmann van de Äppelberg zou bij zulke klappen uit zijn alcoholco-
ma ontwaakt zijn. Maar de jongen bleef liggen.

‘Water!’ riep de man. Er werd een emmer aangesleept en over de 
roerloze jongen uitgegoten. Het water spatte. De kijklustigen slaakten 
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gilletjes en sprongen opzij. Mensen tilden hun voeten op en een paar 
dames maakten van de gelegenheid gebruik zich aan de arm van hun 
begeleider vast te klampen.

‘Wordt hij wakker?’ vroeg Lucas. Maar de vrouw die hen eerder zo 
verwijtend had aangekeken, bewoog haar hoofd nu zo druk heen en 
weer dat ze hem het zicht versperde. Hij kon de twee mannen niet 
zien die uit de groep toeschouwers stapten en de jongen overeind pro-
beerden te krijgen. Maar waarschijnlijk was het makkelijker geweest 
om een zak zaaigoed te laten zitten. Telkens weer kieperde de jongen 
achterover. Hij maakte een jammerlijke indruk met zijn rechtovereind 
staande haar en zijn natte kleding.

De eigenaar van het elektriseerapparaat probeerde de situatie te red-
den door hem een stevig applaus te geven. Maar degenen die eerder 
bij hem in de rij hadden gestaan, zetten nu een stap opzij en deden 
zich voor als eenvoudige kijklustigen. Het geklap van de exploitant 
echode eenzaam boven het veld dat vol met mensen stond.

‘Ik wed dat ik meer stroom zou verdragen dan jullie twee samen!’ 
Hans’ ogen glansden nog steeds.

‘Daar ben ik niet zo zeker van. Als Mathis zijn been ertegenaan zou 
houden… Zeg, Mathis, denk je dat je de stroom eigenlijk zou voelen? 
Met jouw been?’

‘Hij houdt de grepen toch met zijn handen vast, domoor. Niet met 
zijn voeten!’

Mathis vermeed het om zich in de speculaties te mengen. Hij kon 
niet geloven dat zijn vrienden er echt over nadachten de elektriseer-
machine uit te proberen terwijl daarginds nog reanimatiepogingen 
werden gedaan bij de vorige klant. Wat zou het zonde zijn om op de 
dag van de jaarmarkt bewusteloos op het veld te liggen!

‘Ik denk dat Mathis als eerste zou omvallen,’ verkondigde Hans. 
‘Die zou net een lange, dunne boom bij onweer zijn. En dan jij en daar-
na ik.’

‘O ja? En wie maakte er zo’n drama van toen hij vorige maand op 
een bij stapte?’

‘Dat was een hoornaar!’ riep Hans woedend. ‘En die was echt reus-
achtig!’
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‘Ik geloof dat de jongen weer bijkomt,’ zei Mathis. Hans en Lucas 
verstomden. De jongen op het veld wankelde nog wat met zijn bo-
venlichaam, maar bleef nu zitten zonder weer om te vallen en greep 
verward naar zijn hoofd. De man met de snor stond op. Hij zag er niet 
half zo tevreden uit als de eigenaar van de elektriseermachine, die op 
de achtergrond straalde en een buiging maakte alsof hij een meester-
stuk had volbracht.

‘Ik geloof dat er niet veel meer gebeurt,’ zei Mathis. ‘Nou, hoe zit 
het, willen jullie het apparaat echt nog uitproberen, of…?’ Hij maakte 
een hoofdbeweging naar opzij.

‘We kunnen verder,’ zei Lucas snel.
‘Jongens!’ riep Hans. ‘Komen jullie nou? Wees niet zo laf!’
‘Jij mag het wel uitproberen, Hans. We wachten hier op je,’ zei Lucas.
Maar natuurlijk wilde Hans het alleen ook niet – met wie zou hij 

zijn krachten dan moeten meten, mekkerde hij, dat had toch helemaal 
geen zin! Maar hij mekkerde zachter dan de geit en liet zich ook min-
der koppig meetronen toen ze hun rondgang voortzetten.

Achter de kermistenten was de veemarkt en van daaruit kwamen 
ze bij de ‘rups’ waarover Hans gesproken had. Het was een houten 
constructie met kleurrijke landschapsschilderingen op het dak. Daar-
onder hing een kroonluchter waaromheen luid ratelend de karretjes 
bewogen. Mathis keek met verbazing naar de techniek. Zoveel lawaai, 
lichtjes en beweging bij elkaar! Hans pakte hem bij zijn schouder en 
wees naar een knalrood geschilderd metalen karretje, waarin drie gil-
lende meisjes zaten. Hun vlechten vlogen om hun oren. Elke keer als 
het elektrische treintje over de heuvel reed, krijsten de meisjes luid en 
probeerden ze hun rok omlaag te houden. Het meisje helemaal rechts 
was blond en droeg een witte jurk met een blauwe kraag. De andere 
twee hadden bruine krullen en enorme strikken op hun hoofd. Te oor-
delen naar hun gelijkenis moesten het zussen zijn.

‘Eén meid voor elk,’ zei Hans grijnzend en hij legde zijn hand op 
Mathis’ schouder. Lucas stond niet meer naast hen. Hij vocht met zijn 
geit, die duidelijk niet van plan was zich nog langer van attractie naar 
attractie te laten slepen. Ze bleef midden op de weg staan en zette haar 
poten schrap in de grond.
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‘Wat vind je van een van de brunettes?’
Aan de manier waarop Hans het vroeg begreep Mathis dat zijn 

vriend voor zichzelf de blonde had uitgezocht.
‘Ja, heel leuk,’ zei Mathis. Hij keek om naar Lucas. Die duwde de geit 

nu van achteren, wat er nogal belachelijk uitzag. Een paar jaarmarkt-
bezoekers bleven staan en keken geamuseerd toe.

‘Welke?’ vroeg Hans.
‘Wat?’
‘Welk meisje, Mathis?’
‘Ja… die met het bruine haar.’
‘Allebei?’
‘Hé, ik geloof dat Lucas het niet redt met die geit.’
‘Laat Lucas nou maar. Kijk, de rups stopt!’
Hans’ hand schoof van Mathis’ schouder naar Mathis’ hoofd en 

draaide het in de gewenste richting. De remmen van de rups piepten 
toen de karretjes tot stilstand kwamen. Bedwelmd door de rit stonden 
de meisjes op. Ze pakten giechelend elkaars hand vast en trokken hun 
rokken op om elkaar over de metalen rand te helpen. Ze waren dui-
zelig geworden van de snelheid en het voortdurend in rondjes rijden. 
Giebelend en wankelend struikelden ze de trap af. Hun bewegingen 
deden Mathis denken aan fladderende vlinders.

‘Kom op! Nodig ze uit voor nog een ritje!’
‘Ik?’ vroeg Mathis. ‘Waarom ik? Jij hebt ze toch ontdekt!’
‘Maar jij bent degene met al die nichtjes in je familie! Hoeveel heb je 

er ook alweer? Acht?’
‘Drie.’
‘Zie je wel.’
‘Wat zie ik wel?’
‘Dat betekent dat je weet hoe je met meisjes praat.’
‘Dat betekent helemaal niets! We hebben ook een koe in de stal en 

toch kan ik niet melken.’
‘Wie heeft het nou over melken? Je hoeft ze alleen maar aan te spre-

ken.’
‘Bovendien heb ik mijn nichtjes voor het laatst tijdens het oogstfeest 

gezien.’
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‘Doe nou maar, Mathis, voordat ze weg zijn!’
Hans gaf hem een duwtje naar voren. De meisjes hadden hen al ont-

dekt. Hoe kon het ook anders, ze hadden zich immers opvallend ge-
noeg gedragen. Bliksemsnel staken ze hun hoofden met strikken bij 
elkaar en vormden ze een muur, die Mathis voor elke aanval ondoor-
dringbaar leek. Vragend keek hij om naar Hans. Achter hem kwam 
Lucas aan lopen met zijn geit. Hij droeg haar nu in zijn armen, ze hing 
er ontdaan bij en tuurde naar de grond. Het liefst had Mathis met haar 
koppige gemekker ingestemd. Maar Hans maakte een ongeduldige 
handbeweging en spoorde hem aan verder te gaan. Dus deed hij twee 
stappen naar voren. Met hun handen voor hun mond draaiden de 
meisjes giechelend en steels hun rug naar hem toe.

‘Uhum,’ zei Mathis. Hij stond nu zo dicht voor ze dat zwijgen geen 
optie meer was. ‘Hallo.’

Hun gegiechel maakte hem onzeker.
‘Mijn vriend vraagt of jullie een ritje in de rups willen maken.’
Achter voorgehouden hand proestten de meisjes het uit. Een van de 

brunettes moest zo hard lachen dat haar strik van haar hoofd gleed. En 
ze hadden Mathis nog steeds de rug toegekeerd.

‘Nou, hoe zit het?’ vroeg hij geïrriteerd en daarop stopte in ieder ge-
val de blonde met giechelen. Ze draaide zich om.

‘Waarom komt je vriend niet zelf naar ons toe om het te vragen?’
‘Hij… is een beetje verlegen,’ loog hij.
‘Wie is het dan? Die met de geit of de andere?’
‘De andere.’
Nieuwsgierig keken ze alle drie naar Hans, die dommig grijnsde en 

zijn armen over elkaar sloeg.
‘Nou, die ziet er niet erg verlegen uit,’ merkte de blonde op en ze 

had waarschijnlijk gelijk. Maar welke andere reden had Mathis dan 
kunnen geven? De zaak met de koeien en de nichtjes kon makkelijk 
verkeerd opgevat worden.

‘Wat is er met je been?’ vroeg de blonde.
‘Hoezo? Wat moet daarmee zijn?’ Mathis trok zijn rechterbeen onder 

zijn lichaam zodat het hetzelfde stond als het andere.
‘We hebben je zien hompelen.’

9789045217147.indd   35 12-06-19   18:38



36

‘Zou kunnen.’ Mathis haalde zijn schouders op. Toen hij vier was, 
was hij door kinderverlamming aan het bed gekluisterd geweest en 
zijn rechterbeen was nooit helemaal genezen. Als hij zijn broek uit-
trok, zag je dat zijn been krom en dun was. Zijn knie boog naar ach-
teren, alsof iemand het been in afzonderlijke onderdelen uit elkaar 
had gehaald en daarna verkeerd in elkaar gezet had. Het hinderde 
Mathis bij het rennen. Het hinderde hem bij het werk op het veld. En 
hij was ervan overtuigd dat het hem ook zou hinderen om een meisje 
te vinden dat hem leuk vond. Maar als hij een broek droeg die wijd 
genoeg was en er zo bij stond als nu, viel het kromme been nauwe-
lijks op.

‘Jullie hoeven geen ritje met ons te maken, als jullie niet willen.’
‘We hebben toch niet gezegd dat we niet willen,’ zei de blonde.
‘Nee, dat hebben we niet gezegd,’ bevestigden de twee brunettes, 

alsof ze de zin in koor hadden ingestudeerd. En ze begonnen weer te 
giechelen. Mathis rolde met zijn ogen. Ze konden het geld nog beter 
aan de elektriseermachine uitgeven, dacht hij.

‘Naast wie wil je dan zitten?’ vroeg de blonde. Ze legde haar hand 
op haar heup toen ze het vroeg en keek Mathis op een manier aan 
waarvan zijn oren helemaal warm werden.

‘Eh,’ zei hij. Hij wist wel naast wie hij het liefst wilde zitten, maar hij 
wist ook dat hij met Hans iets anders afgesproken had. Daarom stak 
hij zijn vinger op en wees hij onwillekeurig naar de twee bruinhari-
gen. ‘Naast… eh… hen.’

De blondine keek teleurgesteld en de twee anderen maakten een 
meelevend geluid, dat Mathis verwarde. Hij had niet geweten dat er 
op die vraag een verkeerd antwoord mogelijk was.

‘Goed dan, jullie mogen ons uitnodigen.’ De blonde gooide haar 
haar naar achteren en keek dit keer demonstratief langs Mathis heen. 
Hij onderdrukte een dankjewel en pakte het geldstuk uit zijn zak.

Ze hadden het geld echt beter aan een van de curiositeitenverza-
melingen kunnen uitgeven. Dat besefte Mathis des te meer toen de 
vrienden bij de kassa stonden en de meisjes alweer zonder reden gie-
chelden. Maar Lucas en Hans waren nu eenmaal meer geïnteresseerd 
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in die ganzen dan in natuurwetenschappelijke wonderen. Daarom 
deed Mathis enorm zijn best om dat ook te doen.

‘Hoe heten jullie eigenlijk?’ vroeg hij. En toen hij het antwoord hoor-
de (Emma, Erna en Elsa) moest hij weer aan het verhaal van de koeien 
en het melken denken.

‘Mathis, we hebben je kreuzer nodig!’
Met pijn in zijn hart wierp Mathis de munt in de metalen bak van het 

kassahuisje. Nu waren ze weer blut, dacht hij met een zucht. Morgen 
zouden ze door de tentnaden moeten glippen, tenzij Lucas zijn vader 
nog kon overhalen om een paar muntjes bij te dragen. Lucas’ vader had 
het beste aardappelveld in de omgeving en niemand wist waarom het 
elk jaar bijna twee keer zoveel oogst opleverde als de omliggende vel-
den. ‘Die Fromm heeft weer zijn gouden aardappelen geoogst,’ zeiden 
de mensen altijd. En niet weinig jaloerse mensen waren ook al stiekem 
gaan kijken, ’s nachts, als alleen de uilen en katten hen zagen. Ze wa-
ren naar het veld geslopen en hadden een paar van boer  Fromms aard-
appelen opgegraven om te kijken of ze echt van goud waren.

Maar Lucas was er niet erg goed in om zijn vader over te halen. En 
de vaders van Hans en Mathis hadden geen gouden aardappelen. De 
privileges en de talenten waren een beetje onhandig verdeeld.

Mathis wist niet meer naar welke van de twee bruinharige meisjes 
hij had gewezen en was blij dat ze in ieder geval zichzelf uit elkaar 
konden houden. Een van hen klom bij hem in het karretje. Het was 
het meisje met de verschoven strik, maar Mathis zou een onverander-
lijk kenmerk moeten vinden als hij pijnlijke verwisselingsscènes wilde 
vermijden.

‘Zijn jullie een tweeling, jij en zij?’ Hij wees naar de tweede bruinha-
rige, Erna of Emma, die net voor hen in het karretje naast Lucas klom. 
Zijn buurvrouw lachte bij wijze van antwoord.

‘Wat is er zo grappig?’ vroeg Mathis en toen ze alleen maar nog har-
der lachte, wendde hij zich af en keek hij de andere kant op.

Tegenover de rups stond een man ballonnen te verkopen. Daarach-
ter was een kleine verhoging met een houten constructie en een gor-
dijn dat aan een kant opengetrokken was. En toen zag Mathis het: in 
de cabine bewoog een skelet.
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Zijn mond klapte open en hij slaakte een geluid, zo schel, alsof het 
al heimelijk in zijn keel op de loer had gelegen. Nee, hij had het goed 
gezien! Er was echt een skelet en het tilde zijn arm op. Het zwaaide 
precies op het moment dat de elektrische rups zich met een ruk in be-
weging zette. Ze reden weg en hij verloor het skelet uit het oog. Het 
zweet brak Mathis uit. Je hoefde niet bijgelovig te zijn om het voor 
een slecht teken te houden als de dood je vriendelijk met zijn knokige 
hand toezwaaide.

Hij draaide zich naar Hans om die in het karretje achter hen zat. 
Hans had zijn linkerarm over de leuning gelegd, waarschijnlijk in de 
hoop dat de blonde Elsa letterlijk in zijn armen zou glijden zodra de 
elektrische rups vaart begon te maken.

‘Een skelet,’ riep Mathis, ‘ik heb een skelet gezien!’
‘Een skelet?’ echode Hans op een toon alsof Mathis zijn verstand 

was verloren. En hij had er nog niet eens bij gezegd dat het ook nog 
gezwaaid had.

‘Het is achter de man met de ballonnen verdwenen, maar misschien 
komt het terug! Kijk naar links als we er zo meteen weer langskomen!’

Maar toen ze een rondje gemaakt hadden, reed de rups al te snel. De 
buitenwereld bestond alleen nog uit met elkaar versmolten mensen, 
kermistenten en kraampjes. Mathis probeerde zijn ogen op één punt 
te fixeren, hij probeerde de plek met het skelet te bepalen. Geconcen-
treerd staarde hij uit het karretje.

‘Wat ben je nou aan het doen, man, ontspan en geniet van de rit!’ 
brulde Hans in zijn nek.

‘Ik weet het heel zeker, het was er echt!’ riep hij terug.
‘Wat zoeken jullie?’ Lucas draaide zich in zijn karretje om.
‘Mathis zegt dat hij een dooie heeft gezien.’
‘Geen dode, een skelet,’ corrigeerde Mathis hem, alsof dat iets heel 

anders was. Hij moest nu schreeuwen omdat het meisje naast Lucas 
hard begon te gillen en degene met de verschoven strik keihard lachte 
alsof ze volledig doorgedraaid was. ‘Ik laat het jullie zien als we ge-
stopt zijn.’

‘Wat zei je?’
‘Ik laat het jullie zien als we gestopt zijn!’
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Mathis sprong uit het karretje, nog voordat het volledig tot stilstand 
was gekomen. Hij was duizelig en voelde zich net een wankele kom-
pasnaald toen hij zich naar de plek richtte waar hij het houten po-
dium had gezien. Daar was het! Maar het gordijn van de cabine was 
nu dichtgetrokken. Er was niets van een skelet te zien. Struikelend 
daalde hij het trappetje van de elektrische rups af.

‘Mathis!’ riep Hans hem na, maar hij draaide zich niet om.
‘Mathis!’
Er stond een man naast het podium, hij bukte zich boven een kist.
‘Pardon, meneer.’ Mathis kuchte en greep naar zijn hals, alsof zijn 

hand hem zou kunnen helpen ademen. De man draaide zich om. Het 
was degene met de snor die ze bij de elektriseermachine hadden ge-
zien.

‘U!’ riep Mathis verrast.
‘Ik?’ De man trok zijn wenkbrauwen tot aan zijn cilinderhoed op. 

Zijn snor was werkelijk indrukwekkend, hij pronkte zwaar in zijn ge-
groefde gezicht. Mathis had zin om eraan te trekken om te kijken of hij 
opgeplakt was. Nu, van dichtbij bekeken, viel hem op dat ook de oren 
en de neus van de oude man groot waren, buitenproportioneel verge-
leken met zijn ingevallen gezicht. Alsof de gelaatstrekken bij een veel 
grotere man hoorden van wie de schedel op latere leeftijd verschrom-
peld was.

‘U was bij de jongen die bij de elektriseermachine is omgevallen.’
De langharige wenkbrauwen gleden weer naar beneden en hingen 

nu grimmig boven de ogen.
‘Wat wil je, jongen? Heeft de dokter je gestuurd?’
‘De dokter? Nee! Ik weet niets van een dokter. Ik heb hier iets ge-

zien…’  Mathis aarzelde. Hij wist niet of hij de man over het skelet 
moest vertellen. Volwassenen zagen dat soort dingen niet meer, die 
verdwenen op een gegeven moment uit hun wereld. En eigenlijk was 
Mathis ook al te oud om ze te zien, hij was tenslotte al vijftien. De man 
keek hem aandachtig aan.

‘Iets gezien?’ vroeg hij. ‘Wat gezien?’
Maar Mathis kon geen antwoord meer geven. Lucas, Hans en de 

drie meisjes kwamen eraan lopen.
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‘Nou, waar is het, dat skelet van jou?’ Hans gaf hem een kneepje in 
zijn bovenarm en Mathis sloeg zijn ogen neer.

‘Ik heb het hier gezien,’ zei hij. Hans lachte. Maar tot zijn verrassing 
kwam de man met de snor naast hem staan en legde hij zijn hand op 
zijn schouder. Zijn hand zag eruit alsof hij honderd jaar oud was.

‘Natuurlijk heeft jullie vriend dat gezien,’ zei hij. ‘Het skelet was 
mijn klant.’
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