
Schoonheid is vrijheid in verschijning
Friedrich Schiller

Man mag so gern das Leben aus dem Tode betrachten
und zwar nicht von der Nachtseite,
sondern von der ewigen Tagseite her,
wo der Tod immer vom Leben verschlungen wird
Johann Wolfgang von Goethe
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Proloog

De houten kist lag op de baar die de mannen in een traag tempo door 
de donkere steegjes van Weimar tilden. Achter de baar liepen twaalf 
anderen in stilzwijgen mee. Allen waren gekleed in het zwart, droe-
gen een rouwlint en witte handschoenen. Een paar scholieren liepen 
voorop met lantaarns die met moeite de eerste meters verlichtten. 
Tientallen voeten schuifelden via de Esplanade, over de markt, door 
het Jakobssteegje, naar het kerkhof rondom de Jakobskirche. Af en toe 
stopte men om op adem te komen of om elkaar in het dragen af te wis-
selen, waarna de trieste tocht vervolgd werd. Wolken verborgen de bij-
na volle maan, en los van de kleine stoet waren de straten verlaten.

Op het kerkhof, voor de toegangspoort van het paviljoen dat toe-
gang gaf tot de grafkelder, plaatsten de dragers de baar met de kist op 
de grond.

De doodgraver opende de poort die zuchtend en krakend meegaf. Op 
dat moment brak het wolkendek open, en viel het maanlicht op de kist, 
als in een laatste groet aan de man die op het punt stond de eeuwige 
rust te vinden.

Binnen in het gewelf was het aardedonker, een paar mannen deins-
den in een reflex terug. Met vereende krachten openden ze het zware 
luik in de grond. De walm van de dood, muf, weeïg en zoetig, ontsnap-
te bijna blijmoedig uit de diepte en drong de neusgaten van de aanwe-
zigen binnen. Iemand kokhalsde.

Met behulp van stevige touwen lieten de doodgraver en zijn drie 
hulpjes de kist hortend en stotend de kelder in zakken. Niemand sprak. 
Niemand zong. Niemand zegende de stoffelijke resten.
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Vergezeld door een geluid dat klonk als een diepe zware zucht, sloot 
het luik de grafruimte weer af. Gedurende enkele minuten stonden de 
aanwezigen zwijgend in het donker.

Een leven was voorbij.
Een mysterie werd geboren.
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Amsterdam, 29 april 2008

‘Johnny?’ Hij keek me verbaasd aan. ‘Ik dacht dat er een jongen zou ko-
men.’

‘Sorry. Ik ben een vrouw. En ik heet Johnny. Een grap van mijn ou-
ders,’ zei ik terwijl ik zijn hand weer losliet.

De hoofdredacteur, Luuk Dekker, volgens het bordje op zijn bureau, 
nam me met half toegeknepen ogen op. ‘The Waterboys! Zij hadden 
een nummer dat zo heette: “A Girl Called Johnny”.’ Tevreden over zijn 
ontdekking leunde hij achterover in zijn bureaustoel en vroeg: ‘Daar 
komt het vandaan, toch?’

Ik haalde mijn schouders op. ‘Ja, dat is het. Ik moet het ermee doen.’
De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat ik best trots ben op mijn 

naam. Klasgenoten heetten Vera, Eva of Anne. Ik had drie Annes in 
mijn klas op het vwo en heb me altijd afgevraagd wat dat met je identi-
teit doet. Dat iemand je naam roept en dat er nog twee mensen reage-
ren. Ik was in ieder geval de enige. Volgens mijn moeder verklaarde het 
tevens mijn eigengereidheid. Wie weet.

‘Ik heb een klus waar ik binnen mijn team nu niemand voor vrij kan 
maken. Ik hoorde van Erwin dat jij wel houdt van bijzondere dingen, 
en dat je een aardig mondje Duits spreekt, dus heb ik hem gevraagd jou 
te benaderen.’ De man tikte in hoog tempo met zijn pen op de armleu-
ning van zijn bureaustoel en vervolgde: ‘Het is achterlijk druk op het 
moment. Het hoeft maar een klein stukje te worden.’ Er klonk gerinkel. 
Hij graaide een telefoon uit zijn jasje, klapte hem open en keek naar de 
oproep. Snel klapte hij de telefoon weer dicht. ‘Later, later,’ mompel-
de hij.

Ik boog een beet je voorover. ‘De opdracht?’ vroeg ik.
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‘Ja. O ja, de opdracht.’ Hij stopte met draaien en met tikken. ‘Schiller.’
Ik staarde hem aan.
‘Hij is opgegraven,’ voegde Dekker eraan toe.
‘Schiller is opgegraven?’ herhaalde ik.
‘Ja, het is wat, hè? Na al die tijd gaan we het weten. Ik moet zeggen, ik 

ben benieuwd. Al heb ik niets met Duitse literatuur.’
Ah. Schiller, de Duitse dichter.
‘Bijna niemand in het redactieteam vindt dat we erover moeten 

schrijven. Wie kent Schiller nu?’ zei Dekker. Hij lachte. ‘En jij, ik be-
greep van Erwin dat jij wel iets met literatuur hebt. Of met kunst, wat 
was het ook alweer?’

‘Ik heb een jaar kunstacademie gedaan. Maar het was niets voor mij,’ 
antwoordde ik. Ik zag weer voor me hoe mijn vader zijn neus ophaalde. 
Kunstacademie. Journalistiek. Hbo.

‘Ah, oké. Ik snap dat wel. Toch een apart volk, kunstenaars. Jij lijkt me 
daar wel een beet je in te passen,’ zei hij terwijl hij zijn blik over me heen 
liet glijden. ‘Maar goed.’ Hij stroopte een mouw op, keek op zijn horlo-
ge en begon opnieuw met zijn pen te tikken. ‘Je bent journalist, dus je 
kunt schrijven. En zeg nu zelf, in deze tijden kun je je als journalist niet 
veroorloven een opdracht te weigeren, toch?’

De rat. Maar hij had gelijk, helaas. De tijden waren weleens beter ge-
weest.

‘Over zes dagen is er een persconferentie in Weimar, zorg dat je erbij 
bent, maak er een leuk stukje van. Achthonderd woorden heb je. Het 
komt, als er geen verder intern gesteggel over gaat komen, in de kunst-
bijlage. Maak het maar lekker smeuïg, als een echte Deutsche Krimi.’

Weimar. De stad van Goethe en Schiller. Onmiddellijk drongen beel-
den van koetsen en trappelende paarden zich aan me op. En het beeld 
van Boudewijn Büch. Mijn vader keek naar zijn programma’s en las zijn 
boeken, vooral vanwege diens maniakale voorliefde voor Goethe. Ik 
kende de naam Goethe voordat ik wist wat popmuziek was. Maar dit 
ging om Schiller, niet om Goethe.

‘Zoek online zelf maar de details op. Kern van het verhaal is dat er 
reeds een eeuw of twee twijfel is over de authenticiteit van de schedel 
in de kist waarin hij ligt.’ Dekker boog zich over het bureau en fluister-
de: ‘Het is een waar mysterie. In 2006 zijn ze gestart met DNa-onder-
zoek, en binnenkort volgt dus de ontknoping: is Schillers schedel echt 
van hem?’

Ik ging wat meer rechtop zitten en zei: ‘Ik doe dit met plezier. Ik zal 
er een mooi en spannend stuk van maken, en me verdiepen in…’

‘Ja, ja, prima,’ onderbrak hij mij. ‘Ik heb zoals ik zei niemand anders, 
en Erwin heeft je aanbevolen, dus, geen twijfel.’
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‘Nou, Erwin, bedankt dan maar, ik doe het graag,’ zei ik.
Dekker stond op, haalde zijn mobiel uit zijn zak en gebaarde onder-

tussen dat ik kon vertrekken.
‘Vergeet niet de bonnetjes te bewaren, van de reis en het hotel en der-

gelijke. Voor de declaraties,’ riep hij me na terwijl ik de deur opende.
Ik knikte, en glipte de gang in. Voor ik de deur sloot hoorde ik hem 

iemand aan de telefoon groeten en zeggen dat hij eindelijk tijd had om 
bij te praten.

Ik haastte me naar het station. Met een beet je geluk kon ik de trein van 
16.05 uur terug naar Utrecht halen. Weimar, Duitsland. Stukje schrij-
ven. Het was niet een opdracht die de klapper van mijn leven kon wor-
den, maar ach, het leverde geld op. Misschien moest ik er maar een 
paar dagen aan vastknopen, een minivakantie vieren. Dat was een goed 
idee. Ik smeerde een dikke laag lippenbalsem op en zette mijn iPod aan. 
De opbeurende klanken van Tsjaikovski drongen binnen.

Schiller. Een dode Duitse schrijver. Een dubieuze schedel. Onwille-
keurig huiverde ik toen het beeld van een doodskop op mijn netvlies 
verscheen. Dit was vast een storm in een glas water, over een in Duits-
land ongetwijfeld vergeten grootheid, maar iemand die in Nederland 
totaal onbekend was. Het leek vooral een opdracht die al door vijf jour-
nalisten was afgeschoven omdat er geen eer mee te behalen viel. Nee, 
geen klapper. Maar wel perfect voor mij nu.

Thuis gooide ik mijn tas op de bank en liep direct door naar de keu-
ken. Ik had dorst. De koelkast was vol, het huis was leeg. Geen Tommy. 
Terwijl ik een pak melk aan mijn mond zette, kwamen geluiden van de 
onderburen dwars door de houten vloer heen. Stemmen en muziek. 
Het was weken geleden dat ik leven had gehoord. Misschien waren ze 
op reis gegaan – of dood – dacht ik in die dagen van afwezigheid. Geen 
van beide dus.

Met het pak melk onder mijn arm liep ik de woonkamer in. Geen 
briefje op tafel. Vroeger deed hij dat wel, en ik ook. Lieve, vaak in de 
haast gekrabbelde briefjes, met kruisjes, minstens drie. Nu sms’ten we. 
En alleen als het echt nodig was.

Vijf jaar waren we samen, Tommy en ik. We studeerden allebei jour-
nalistiek in Utrecht. Hij was geboren en getogen in Amsterdam, en ik 
kwam uit een dorp in de Achterhoek aan de Duitse grens. De stadsjon-
gen en het plattelandsmeisje. Hij koos voor de afstudeerspecialisatie 
televisie, ik voor tijdschrift. Het was liefde op het eerste gezicht, voor 
ons allebei. Ik viel onmiddellijk op zijn donkere haardos, zijn bruine 
ogen en zijn naar de magere kant neigende lichaam. Hij leek op Tom 
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Smith van The Editors. Hij was perfect. En lief. En grappig. En het al-
lermooiste was dat hij dat ook van mij vond. Binnen een uur na ons 
eerste gesprek stonden we te zoenen, en dat deed ik normaal nooit.

Bij onze derde ontmoeting vertelde hij me dat zijn naam uit de ti-
tel van een nummer van The Clash kwam, ‘Tommy Gun’. Ik rolde bij-
na van mijn barkruk en ik herinner me haarscherp dat ik dacht dat dit 
liefde met een grote L moest zijn. Twee zielen naast elkaar in een café, 
met beiden een naam ontsproten aan een songtitel: dat kon geen toe-
val zijn.

Tommy’s moeder was punker geweest, inclusief het kraken van hui-
zen en demonstreren tegen kruisraketten. Tommy zat in haar buik 
terwijl zij in 1981 in Amsterdam op het Museumplein stond met hon-
derdduizenden anderen. Ongeboren deelnemen aan een demonstra-
tie, dat moest iets betekenen.

The Clash was een jeugdliefde, net als de vader van Tommy, die kort 
na de bevalling meende zijn krakersbestaan nieuw leven in te moeten 
blazen. Nieuw leven was hem bevallen, kennelijk. Dus Tommy groei-
de alleen met zijn moeder op, die allang geen punk meer was en nooit 
meer naar The Clash luisterde.

Utrecht, 30 april 2008

‘Waar was jij vannacht?’ zei ik terwijl ik de slaap uit mijn ogen wreef. 
Tommy zat met een kop koffie aan de keukentafel, zijn neus in de krant. 
Hij droeg nog dezelfde kleren als de dag ervoor. ‘Bij Thijs,’ mompelde 
hij zonder op te kijken. Zijn stem klonk schor. Een vage bierlucht hing 
om hem heen.

Ik sloeg met mijn vlakke hand op tafel. Dat hielp. Traag hief hij zijn 
hoofd op en keek me met zijn donkere ogen aan. Ik zag er niets in. Hij 
verlegde zijn focus opnieuw naar de krant. Ik schonk mezelf koffie in, 
mijn handen trilden een beet je. Moest ik weer proberen het gesprek 
aan te gaan? Dat ging eindigen in een volhardend zwijgen van zijn kant, 
en een ongezellig uit elkaar gaan voor de rest van de dag. En binnen 
een paar dagen zou hetzelfde opnieuw gebeuren. Ik kon nog steeds niet 
peilen waar het exact was misgegaan.

Langzaam ademde ik diep in, ik ging tegenover hem zitten. Na een 
paar slokken koffie raakte ik zijn arm aan. Hij reageerde niet.

‘Ik moet een paar dagen naar Weimar, voor een opdracht.’
Nu keek hij op. Heel even meende ik een flonkering in zijn ogen te 

zien, maar bij nader inzien waren ze even flets als daarvoor. Nauwe-
lijks zichtbaar trok hij zijn schouders op. ‘Oké,’ kwam er fluisterend uit.
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Ik sloot mijn ogen en klemde mijn vingers om mijn koffiemok. Meer 
had ik niet nodig.

Weimar, maart 1805, Friedrich

Hij sloot de deur zacht en liep via de achterzijde van zijn woning de Es-
planade op. Het was er rustig. Na een korte aarzeling sloeg hij linksaf. 
Lotte zou ongetwijfeld verzuchten dat hij zich zo onverzorgd in het 
openbaar niet kon tonen. Een zachte kille wind sloeg zijn lokken hin-
derlijk heen en weer, geïrriteerd trachtte hij ze te fatsoeneren. Een 
groet klonk. Het was een vage bekende wiens naam hem volledig ont-
schoten was.

‘Goedendag,’ groette hij terug, en versnelde zijn pas. Geen zinloos 
praatje, en al helemaal geen bewonderende blikken. Hij verdiende dat 
nu niet.

Aan het einde van de Esplanade aangekomen schoot zijn blik in de 
richting van Am Frauenplan. De gele muren van Goethes huis weer-
kaatsen de lage winterzon, deels verborgen door de wirwar aan tak-
ken van de bomen ertegenover. Goethe was nog herstellend vanwege 
een zware ziekteaanval afgelopen maand, maar desondanks had hij zijn 
werkzaamheden hervat. Friedrich was te ver van het huis verwijderd 
om tekenen van leven achter de ruiten te zien. Onlangs, het was alweer 
dagen geleden – welke dag was het, hij wist het niet meer – had hij zijn 
vriend geschreven:

Misschien als de wind gaat liggen, waag ik het op pad te gaan en 
u te bezoeken.

Goethe had hem geantwoord:

Ik verlang ernaar u weer te zien. Maar waag u niet te vroeg naar 
buiten, zeker niet bij dit onstuimige weer.

Hij kuchte. De wind sloeg op zijn longen. Waagde hij zich alsnog te 
vroeg naar buiten? Maar hij had Line moeten zien, zonder Lotte in de 
buurt.

Hun gesprek bleef maar door zijn hoofd malen. Eerlijk zijn tegen 
Lolo, na al die jaren. Line wees het resoluut van de hand. Maar de druk 
om open kaart te spelen nam toe. Dat was beangstigend, vooral om-
dat het een signaal leek dat hem waarschuwde: je einde is nabij, zuiver 
je geweten nu het nog kan. In de loop der jaren had hij zichzelf verteld 
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dat het niet erg was, tenslotte had hij lieve Lotte de zijne gemaakt, en 
ze waren goed voor elkaar. Hij hield van haar, met heel zijn hart. En zij 
van hem, dat merkte hij vrijwel voortdurend.

Hij had haar blikken wel gezien. Haar zachte in zichzelf mompelen 
gehoord. De onuitgesproken zorgen die als de wind door de kamers 
van hun krakende huis woei. Hij vond het oneerlijk van zichzelf, maar 
wist niet goed hoe te handelen en koos de eenvoudigste weg: zwijgen 
en wegkijken. Natuurlijk wist hij dat dit onverstandig was, dat zijn Lolo 
zich druk ging maken en van alles ging invullen wat mogelijk erger was 
dan de waarheid. Of was hij degene die naïef was? Het hart van een 
vrouw kan vervuld zijn met waarheid, terwijl de mond zwijgt.

Friedrich zuchtte diep en negeerde de daaropvolgende venijnige ste-
ken in zijn borst. Het was de wind, hield hij zichzelf voor. Maar zoals 
hij Lolo niet een onwaarheid kon voorspiegelen, kon hij dat evenmin 
bij zichzelf. Zijn hoofd bonsde. Die nare hoofdpijnen namen toe. Soms 
zag hij dubbel of wazig van de pijn. En soms waren zijn gedachten wa-
terig. Hij had er geen ander woord voor. Ze vervloeiden als water, en 
dat beangstigde hem enorm. De geest was sterker dan het lichaam. 
Maar zijn geest boette steeds meer in, dat vervulde zijn hart met angst. 
Zijn vingers trilden, hij stopte zijn handen in zijn zakken, waar ze rest-
jes tabak raakten.

Even overwoog hij alsnog aan te kloppen bij Goethe, maakte aan-
stalten die kant op te lopen, zijn bemoedigende woorden op te zoe-
ken. Maar hij schudde zijn hoofd, draaide zich om en liep terug in de 
richting van zijn huis. De luiken waren geopend, hij zag zijn bedien-
de Rudolph naar buiten komen, in gesprek met Ernst, die naast hem 
liep. Kleine Ernst, met dezelfde slag in zijn haren als hijzelf. Ernst 
scheelde in jaren nauwelijks iets met Adolf. Waar gingen ze naartoe? 
Die vreselijke pijnen ook, hij kon niets meer onthouden. Terwijl hij 
zeker wist dat hij op de hoogte was. Of niet. Hij wreef met zijn vin-
gers over zijn slapen. Zo eerst maar even slapen, dan aan het werk. 
Hij kon zich niet meer herinneren waarom hij überhaupt naar bui-
ten was gegaan.

Weimar, maart 1805, Caroline

Caroline ijsbeerde, in zichzelf mompelend, door de kamer. Rationeel 
begreep ze hem, maar gevoelsmatig niet. Hij was verward. Hij hield 
van beiden. Dat wist ze toch, dat was altijd zo geweest. Maar wat haar 
zorgen baarde, was dat het zwaarder dan ooit op hem leek te drukken. 
‘Misschien moet ik eerlijk zijn tegen Lolo, nu ik het nog kan.’ Dat had 
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hij gezegd, letterlijk. Nu ik het nog kan. Bedoelde hij dat hij wegging? 
Of doelde hij op zijn gezondheid? Daar wilde ze niet aan denken. Hij 
mocht nog niet doodgaan. Hij was net weer opgekrabbeld, zijn gezond-
heid leek een stuk beter. Of bedoelde hij dat geheimen een tijdsgrens 
hebben, een grens die, als hij eenmaal gepasseerd is, een eeuwig zwij-
gen vraagt?

Caroline liet zich in de stoel zakken en legde haar hoofd in haar han-
den. O god, het mocht niet zo zijn dat alles ineenstortte. Ze dacht aan 
haar man, lieve Wilhelm von Wolzogen. Hij was een goede man. Een 
rechtschapen man. Ze hield van hem. Ze hield écht van hem. Maar ook 
van Lolo. Lieve, lieve Lolo.

Eerlijk zijn. Ze was niet altijd eerlijk geweest in het leven, soms door 
er het zwijgen toe te doen daar waar dat kon. Ja, bij Friedrichs ziekte-
aanval in februari had ze het ook overwogen: open kaart spelen, de ziel 
reinigen. Maar nu de druk weg was, leek het vooral een slecht plan. 
Niemand werd er beter van, behalve haar eigen gemoedsrust. Haar 
hart was als een speelbal die alle kanten op ging, haar ratio raakte er 
zo door van slag dat ze zelfs daar niet op durfde te vertrouwen. Ze leek 
wel hysterisch diep vanbinnen, zonder dat de buitenwereld er iets van 
zag of merkte.

‘Mama?’ Haar zoon Adolf opende de deur en keek haar aan. Zijn ogen 
glommen. Tien jaren jong zou hij dit jaar worden. Voor de buitenwe-
reld. In werkelijkheid was hij al bijna een jaar tien. ‘Is er iets?’ Zijn ogen 
stonden op slag ernstig, toen hij haar zorgelijke houding zag.

‘Nee, jongen, niets. Er is niets,’ zei ze. Ze stond op en liep naar hem 
toe. Wat was hij toch al lang. Nog even, en hij was langer dan zij. En 
langer dan Wilhelm.

Weimar, maart 1805, Charlotte

Charlotte schoot overeind, klaarwakker, zweet op haar voorhoofd, 
haar nachthemd tegen haar rug geplakt. Ze herinnerde zich flarden van 
een nachtmerrie. Haar tong schuurde in haar mond. Langzaam schoof 
ze het gordijn een stukje aan de kant. Weimar was nog in rust, de don-
kerte omhulde het huis. Slechts de vage schaduw van de boom naast 
haar raam was zichtbaar in het maanlicht. Met een zucht zakte ze te-
rug in de kussens. De nachtmerrie over de zomer van lang geleden. 
De nare droom was jaren weggeweest, maar sinds Fritz’ grote terugval 
in februari was hij in alle hevigheid teruggekeerd. Steeds in detail een 
beet je anders, maar in grote lijn met dezelfde vreselijke afloop. Het liep 
nooit goed af.
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Maar Friedrich sterkte met de dag aan. Het ging goed. Ze herhaalde 
de laatste woorden een paar keer. Het ging goed.

Ze sloeg de dekens open en sloop uit bed. Met een kaars in haar han-
den liep ze via de kamer van kleine Karoline, die aan haar ademhaling 
te horen diep in slaap was, naar de keuken op de begane grond. Daar 
zette ze water op voor thee. De slaap zou niet meer komen, wist ze. Het 
huis was kil, de warme thee zou haar goeddoen.

Terwijl ze stond te wachten tot het water kookte, schoot haar het 
laatste gesprek met Fritz te binnen, althans, haar pogingen daartoe. Hij 
was gisteren bij Caroline langs geweest en kwam geagiteerd terug. Hij 
wilde er niets over kwijt, zoals hij zich wel vaker in zwijgen hulde. Maar 
deze keer was het anders. Ze kon op dat moment haar vinger er niet op 
leggen, maar nu realiseerde ze zich wat het was geweest. Ze pakte in 
gedachten verzonken de ketel en wilde het kokende water inschenken 
in een kopje. Bijna brandde ze haar vingers. Binnensmonds ontsnapte 
haar een vloek, waar ze onmiddellijk spijt van had. Ze tuurde door het 
venster naar buiten, het donker in.

Hij had haar blik ontweken. Dat was wat haar verontrustte.

Weimar, 2 mei 2008

Ik gaapte uitgebreid, een oudere man passeerde en fronste verstoord, 
ik nam de omgeving in me op. Wat een weldadige rust. De boemel die 
me de laatste uren van Göttingen naar Weimar had verplaatst, dein-
de nog na in mijn lijf. Het had me in die twee trage, schuddende uren 
mentaal voorbereid op de andere wereld waar ik nu binnenstapte. Als 
ik de auto’s in de straten eruit filterde, waande ik me in een ver verle-
den.

Afgaand op de kaart moest ik immer geradeaus lopen. Een kwartier-
tje, schatte ik, en dan zou ik in het centrum van Weimar zijn.

Mijn BlackBerry piepte. Een sms van Tommy: Sorry. Verder niets. 
Sorry waarvoor? Dat we wéér ruzie hadden gehad? Dat ik was vertrok-
ken zonder dat we het hadden goedgemaakt? Ik antwoordde niet en 
zette de pas er stevig in.

Ongeveer vijftien minuten later stond ik op de Herderplatz, hartje 
Weimar. Via de opdrachtgever had ik een kleine particuliere kamer bo-
ven een winkel kunnen huren met uitzicht op het historische plein. Ik 
opende de toegangsdeur, een koperen belletje rinkelde. Een vrouw van 
middelbare leeftijd kwam van achteren aangelopen.

‘Gutentag!’ Hartelijk hief ze haar armen alsof ze de lucht om mij heen 
verwelkomde.
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Ik glimlachte en keek om me heen. Tekenspullen, papier, pennen, 
knutselgerei; de winkel barstte uit zijn voegen van fröbelmateriaal. De 
eigenaresse stelde zich voor als Karin en liet me zien hoe ik ofwel via de 
winkel, ofwel via een buitendeur op de eerste verdieping kon komen. 
Een behoorlijke ruimte met stevige houten balken in de muren en aan 
de plafonds. Inclusief een groot tweepersoonsbed, twee comfortabele 
fauteuils en een tafeltje met stoel. Een klein keukenblok met koffiezet-
apparaat en waterkoker maakte het geheel af, samen met de niet onbe-
langrijke internetverbinding.

Nadat Karin van alles had toegelicht, me alleen had gelaten met de 
sleutel en me minstens tienmaal op het hart had gedrukt bij haar te 
komen als er iets was, wat dan ook, bleef ik voor het raam staan. Voor 
mij ontvouwde zich een ouderwets tafereel van charmante in pastel-
tinten geverfde oude pandjes, met winkels op de begane grond. Een 
Bäckerei naast de deur voor verse koffie en een ontbijt. Uitzicht op de 
Herderskerk en het standbeeld van degene naar wie het plein en de 
kerk vernoemd waren: Johann Gottfried von Herder. Begraven in die 
kerk, voor eeuwig een rustplaats tussen aanhalingstekens, want altijd 
onder schuifelende voeten van gelovigen en toeristen.

Ik glimlachte en haalde diep adem. Dit konden weleens heel aange-
name dagen worden.

Weimar, 3 en 4 mei 2008

Met een reisgids van Weimar in de aanslag wandelde ik de zaterdag-
ochtend door het centrum. De zon straalde en de gevels en daken flon-
kerden in het zonlicht. De eerste terrassen werden uitgestald, gehaaste 
inwoners passeerden keuvelende toeristen. Ik liep vanaf de Herder-
platz in de richting van Am Frauenplan, daar waar het Goethehaus zich 
bevond. Ik passeerde de hoofdstraat en de Schillerstrasse.

Kneuterig. Dat was mijn eerste indruk. Het bevestigde wat ik thuis 
in Utrecht al vermoedde en een beet je vreesde: dit zou een doorsnee-
verhaal worden omhuld door spruitjesgeur. In Weimar, staand voor 
het zoveelste lieftallige pand, nam die vrees alleen maar toe. Hier was 
Schiller misschien een held en vooral een toeristische trekpleister, 
maar in de rest van Duitsland? Laat staan in de rest van de wereld…
Ik kende de man enkel van naam en vanwege zijn vriendschap met 
Goethe. Zijn werk was mij onbekend. Niet dat ik de maat der dingen 
was, maar toch.

De middag bracht ik door met het verkennen van de smalle straatjes, 
het in kaart brengen van de locaties die ik wilde bezichtigen of bezoe-

9789493041400.indd   17 17-05-21   14:26



18

ken, zoals Schillers woonhuis. Bij een supermarkt met gangen zo smal 
dat er niet eens een winkelkar door paste, sloeg ik wat basisbenodighe-
den in voor in mijn tijdelijke verblijfplaats.

Bijna ongemerkt verstreken de uren, langzaam viel de avond, en mijn 
maag begon te rammelen. Na een korte inventarisatie nam ik plaats op 
het terras van Crêperie du Palais. Het bistrostoeltje balanceerde wankel 
op de kasseien. De lente hing in de lucht, het oranje avondlicht zette 
een spotlight op het Weimarer leven. En ik voelde me uitstekend, on-
danks drie lege plekken aan mijn tafeltje.

Nadat de ober mijn maaltijd met een halve liter Weissbier had ge-
serveerd – de hartige geur van de met spinazie bedekte Flammkuchen 
versterkte onmiddellijk mijn hongergevoel – pakte ik mijn aantekenin-
genblok en de door mijn opdrachtgever verstrekte, summiere informa-
tie erbij. Ik maakte geconcentreerd notities, terwijl ik al kauwend door 
de papieren bladerde. Een klein boekje met een overzicht van het leven 
van Schiller dat ik ’s middags bij Hoffmanns boekhandel aan de Schil-
lerstrasse had aangeschaft, leerde me meer over de man en zijn werk. 
De straatgeluiden en de stemmen van de mensen om mij heen op het 
terras zakten weg tot een monotoon achtergrondgeluid.

‘Auch hier wegen der Pressekonferenz?’
Een aangename stem drong van ver tot me door. Een fractie van een 

seconde dacht ik dat het niet voor mij bedoeld was.
‘Hallo?’
Ik keek opzij. Daar zat een man van rond de 25 glimlachend naar mij 

te kijken. Op zijn schoot lagen papieren, en voor hem op zijn tafel het-
zelfde boekje over Schiller.

Ik glimlachte terug en zei: ‘Klopt. Jij ook?’
Hij knikte en legde zijn papieren aan de kant. Ik nam hem op. Geen 

oogverblindende verschijning, maar hij had een vriendelijk, aange-
naam gezicht. Zijn donkerblonde haren golfden om zijn gezicht. Net 
iets te lang, of eigenlijk perfect – waarschijnlijk zonder dat hij zich er-
van bewust was.

Ik stak een hand naar hem uit en stelde me voor: ‘Johnny Blom.’
Hij noemde zijn naam, Noud Wolff, en zei toen: ‘Twee o’s. Net als ik.’ 

Hij hield zijn hoofd schuin, knikte toen en zei: ‘The Waterboys?’
‘Ja. Leuk dat je dat weet. Niet iedereen kent het nummer.’
Hij haalde zijn schouders op. ‘Ik heb geen doorsnee muzieksmaak, 

geloof ik. Aan je accent te horen ben je niet Duits?’
‘Nederlands.’
Zijn ogen werden groot van verbazing. ‘Ik wist niet dat dit een dinge-

tje was bij jullie,’ zei hij.
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‘Kennelijk wel.’ Ik nam een grote slok van mijn witbier.
‘Voor wie werk je?’
‘Ik ben freelancer, dit is een opdracht voor een Nederlandse krant. 

En jij?’
‘De Thüringer Allgemeine. Een streekkrant.’ Hij wierp een blik op zijn 

horloge. ‘Ik moet gaan. Misschien zie ik je maandag bij de persconfe-
rentie?’

‘Vast wel,’ zei ik. Een streekkrant. Dat woord bleef rondzingen in 
mijn hoofd.

Noud liep weg, draaide zich na een paar passen weer om, en zei: 
‘Wist je trouwens dat vanavond een documentaire op tv komt over het 
onderzoek, inclusief de onthulling? Het heet Der Friedrich-Schiller-Code 
en wordt uitgezonden op de mDr om tien uur.’

‘Dat wist ik niet, bedankt voor de tip.’ Ik keek hem na. Een wippen-
de pas, alsof hij elk moment een sprongetje wilde gaan maken. In alle 
opzichten anders dan Tommy met zijn scherpe, hoekige en donkere 
looks, en zijn slenterende pas.

Der Friedrich-Schiller-Code. Ik staarde naar de woorden op het scherm. 
De Duitse zender mDr presenteerde met grote trots de ontknoping 
van het DNa-onderzoek naar Schillers schedel. Pas op dat moment, 
daar in mijn gezellige kamer met uitzicht op het historische plein, 
een zak chips in de aanslag en een waterkoker die borrelde voor mijn 
rooibosthee, realiseerde ik me dat dit verhaal misschien toch niet zo 
kneuterig was. Ik snelde naar het keukentje, schonk kokend water in, 
gooide het theezakje erbij en nestelde me op het bed. Het ging begin-
nen.

Ik probeerde tegelijkertijd te luisteren, te kijken en aantekeningen te 
maken. Ik zag beelden van de sarcofagen van Schiller en Goethe, naast 
elkaar in een grafkelder. Twee jaar lang had een team van bevlogen pro-
fessionals samengewerkt om het raadsel van de schedel te ontrafelen. 
DNa was onderzocht en er was antropologisch onderzoek uitgevoerd. 
Voor zover ik het kon volgen, waren er al vrij snel na de bijzetting van 
Schiller vragen en twijfels over de authenticiteit van de schedel gere-
zen. In dit onderzoek waren er drie onderzocht. Drie verschillende 
schedels! Hoe was dat mogelijk?

Achteraf weet ik dat daar de kiem werd gelegd voor mijn latere keu-
zes in de weken die zouden volgen: wat een waanzinnig verhaal was 
het. Het leven van Schiller, zijn liefde voor twee zussen, zijn mysteri-
euze dood, een nachtelijke uitvaart, vele vraagtekens rond zijn schedel, 
tot de ultieme onthulling nu die me tegelijkertijd wel en niet verbaas-
de. Het leek een spannende film, een verzonnen verhaal, maar dat was 
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het niet. Het was echt, en ik maakte er nu in zekere zin deel van uit. 
Tommy zou opkijken als ik terugkwam.

Op zondag werd ik nog net op tijd wakker om voor de middagsluiting 
heerlijk geurende warme broodjes bij de Bäckerei te halen. De rest van 
de dag bracht ik door met het boekje over Schiller, en het online speu-
ren naar informatie. Ik maakte een voorzichtige start met het schrijven 
van een artikel.

Schiller was een opvallend lange man geweest, mager, met rood-
blond golvend haar. Niet het prototype van wat vandaag de dag als 
mooie man beschouwd wordt. Toch vond ik de afbeeldingen die ik van 
hem tegenkwam intrigerend. Tot mijn grote schaamte ontdekte ik nu 
pas dat hij het toneelstuk Wilhelm Tell had geschreven. De appel op het 
hoofd, bijna iedereen kent het, maar hoeveel mensen weten wie het 
schreef?

Hij werd in 1759 geboren in het dorpje Marbach, als zoon van een 
strenge chirurgijn, en diende later als luitenant onder groothertog Carl 
Eugen, nadat hij was opgeleid aan de uiterst strenge militaire Karls-
schule onder de hoede van diezelfde Carl Eugen. Hij werd tegen zijn 
zin arts in het leger, en verwierf bekendheid door een voor die tijd op-
zienbarend, revolutionair en uiterst gewaagd toneelstuk te schrijven: 
Die Räuber. Het stuk gaat over twee broers, van wie er een slecht is en 
een goed. De goede broer wordt door omstandigheden gedreven een 
roverhoofdman te worden. Schiller had dit stuk in het geheim geschre-
ven, terwijl hij dat aan hem opgedrongen beroep van regimentsarts uit-
oefende.

De biograaf Safranski noemde hem ook wel ‘filosoof van de vrijheid’. 
Vrijheid.

Mijn geest dorst naar daden, mijn adem naar vrijheid, een zin uit dat 
befaamde toneelstuk Die Räuber, trok mijn aandacht. Eén zin, negen 
woorden, op papier gezet door deze man, deze dichter, meer dan twee 
eeuwen geleden. Ik zakte tegen de stoelleuning en proefde de woorden 
hardop: ‘Mijn geest dorst naar daden, mijn adem naar vrijheid.’ Mooi. 
Heel mooi.

Die Räuber veroorzaakte opschudding in verschillende hertogdom-
men, en het werd al snel verboden. Het was een provocatief, rebelle-
rend stuk dat zelfs groepjes jongeren aanzette tot het oprichten van 
roversbendes. Ik glimlachte.

Hij leefde in de tijd die bekendstond als Sturm und Drang, een Duit-
se beweging in de literatuur die aansloeg bij het revolutionaire den-
ken en het streven naar democratie. De Franse Revolutie in 1789 vond 
plaats om de hoek, Europa gonsde van verzet en hoop op vrijheid, een 

9789493041400.indd   20 17-05-21   14:26



21

losbreken van het adellijke juk. Een strenge opvoeding, vooral de ja-
ren onder de hoede van Carl Eugen op de militaire school, wakkerde 
de vrijheidsdrang van Schiller aan. Met potlood tekende ik vlammetjes 
naast een alinea.

Hij ontvluchtte uiteindelijk de groothertog, als een crimineel op de 
loop voor de wet, en vestigde zich in een ander hertogdom. Alles voor 
de vrijheid om te schrijven, om zichzelf te zijn en niet iemand die naad-
loos paste in de verwachtingen van een ander.

Mijn vingers drukten harder in het potlood tot mijn topjes wit zagen. 
Mijn tong plakte tegen mijn gehemelte, ik vulde een glas met kraanwa-
ter, vette mijn lippen in en las verder. De schrijfkramp in mijn onder-
arm negeerde ik.

Schiller was een groot denker, een erudiet man, die in een waanzin-
nig hoog tempo boeken en toneelstukken produceerde. Met vrienden 
voerde hij urenlang gesprekken over filosofie, over het leven, over de 
dichtkunst, over vrijheid, over alles wat maar wezenlijk van belang was. 
En wat schreef hij een waanzinnige hoeveelheid brieven! Aan vrienden, 
aan collega’s, en aan de vrouwen in zijn leven. In prachtige sierlijke zin-
nen vertrouwde hij zijn gedachtegoed toe aan het papier.

Hij had nooit kunnen vermoeden dat zijn zielenroerselen openbaar 
bezit zouden worden. Op een verouderd ogende website viel mijn oog 
op een zin uit een brief van Schiller aan zijn toekomstige vrouw.

Deine Seele muß sich in meiner Liebe entfalten, und mein 
Geschöpf mußt Du seyn.

Jouw ziel moet zich in mijn liefde ontvouwen, en je moet mijn schepsel 
zijn. Wat ouderwets. Maar goed, het was de achttiende eeuw. Ik kwam 
overeind om mijn armen en schouders los te schudden, en maakte een 
paar kniebuigingen. Jouw ziel moet zich in mijn liefde ontvouwen. In ze-
kere zin was het wel romantisch, die periode in acht nemend.

Korte tijd gaf hij les aan de Universiteit van Jena, in het jaar dat hij 
zich verloofde. Zijn liefde voor het schrijven van drama, dat na het 
schrijven van Die Räuber naar de achtergrond verdween om plaats te 
maken voor historie, filosofie en gedichten, kwam in de laatste jaren 
van zijn leven volop terug. Hij verwierf nationaal en later ook over de 
grenzen grote bekendheid, en trouwde met Charlotte von Lengefeld. 
Zij was dus zijn schepsel geworden. Hij was lange tijd een goede vriend 
van Goethe, en ze waren samen in een grafkelder geëindigd, voor eeu-
wig naast elkaar.

Veel te jong stierf hij op vijfenveertigjarige leeftijd, in Weimar. Zijn li-
chaam was volledig kapot door jarenlange ziekte, een vrije val die al in 
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1791 begon na een heftige longontsteking en buikvliesontsteking. Maar 
zijn geest werkte tot bijna de laatste dag op volle kracht. Met de dood 
op de hielen had hij zich letterlijk kapotgewerkt.

‘Doe toch eens rustig aan, neem een voorbeeld aan mij.’ Dat zei Tom-
my vaak tegen me. Maar ik was niet ziek, zoals Schiller. Ik was jong en 
fit, en ik wilde verder komen. Hoe kon je zo gemakzuchtig omgaan met 
je leven, met je talenten, zoals Tommy deed?

Af en toe wierp ik een blik naar buiten, waar de zon net als gisteren 
de stad in een hemels licht zette. Me inleven in Schillers tijd was geen 
opgave, met uitzicht op de kerk en het omliggende plein: ik kon me le-
vendig voorstellen hem buiten tegen het lijf te lopen.

In het begin van de avond, op weg naar hetzelfde restaurant als de 
dag ervoor, hoopte ik evenwel iemand anders tegen het lijf te lopen. 
Ik vond het stom dat ik dat hoopte, maar ik schreef het toe aan de be-
hoefte de tijd gezellig door te komen. En zo vaak gebeurde het niet dat 
ik een vakgenoot uit het buitenland trof.

Noud was nergens te bekennen, en onmiddellijk nadat ik mijn toe-
tje ophad, keerde ik een tikkeltje teleurgesteld terug naar mijn appar-
tement.

Weimar, 5 mei 2008

Het was druk in de feestzaal van het Goethehaus, tot mijn verrassing 
was er een grote hoeveelheid pers afgekomen op de persconferentie. 
Ik speurde de menigte af, op zoek naar dat ene bekende gezicht, maar 
vond hem niet. Ik zag microfoons van bekende Duitse televisiezenders 
zoals de arD en de wDr, en diverse kranten. Ook een Oostenrijkse te-
levisiezender was aanwezig.

Nergens Nederlandse zenders of kranten te bekennen. Mooi, dan 
kon ik de opdrachtgever misschien overtuigen het uit te breiden tot 
meer dan een relatief korte berichtgeving van een armzalige achthon-
derd woorden. Ik zag het al voor me, een uitgebreide special over de 
man en zijn leven, zijn werk, en de fascinerende ontknoping van het 
mysterie rond zijn schedel. En als hij niet wilde, kon ik er wellicht el-
ders mee terecht. De Groene Amsterdammer had er misschien oren naar.

Een harde duw tegen mijn schouder haalde me uit mijn gedachten, 
en ik vloekte binnensmonds. Een man met een vreselijk penetrante 
geur om zich heen was in hoog tempo langs me gestoven. Ik had zijn 
gezicht niet eens kunnen zien, zo snel ging het. Ik stond nog na te wan-
kelen terwijl ik hem nakeek en zijn lange viesgele stoffen jas om zijn be-
nen zag wapperen. Hij keek niet op of om.
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