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Mutti

Matzlingen, Zwitserland, 1947

Op vijfjarige leeftijd wist Gustav Perle één ding zeker: hij hield 
van zijn moeder.

Ze heette Emilie, maar iedereen sprak haar aan met Frau 
Perle. (In die tijd, na de oorlog, waren de mensen formeel in 
Zwitserland. Je zou je leven lang niet eens de voornaam van je 
naaste buurvrouw wéten.) Gustav noemde Emilie Perle ‘Mutti’. 
Ze zou zijn leven lang ‘Mutti’ blijven, zelfs toen dat woord hem 
kinderachtig in de oren begon te klinken – zijn Mutti, van hem 
alleen, een magere vrouw met een schrille stem en piekerig 
haar, die op een aarzelende manier van kamer naar kamer liep 
in de kleine woning, alsof ze bang was om tussen de ene en de 
andere ruimte voorwerpen – of misschien zelfs mensen – tegen 
te komen, een ontmoeting waar ze niet op voorbereid was.

De op de eerste etage gelegen woning, bereikbaar via een ste-
nen trap met te veel allure voor het gebouw, had uitzicht op 
de rivier de Emme in het stadje Matzlingen, in een streek van 
Zwitserland die bekendstaat als Mittelland, tussen de Jura en 
de Alpen. Aan een van de wanden van Gustavs kamertje hing 
een kaart van Mittelland, waarop de streek heuvelachtig en 
groen was weergegeven, en was ingevuld met vee, waterraden 
en kerkjes met leistenen daken. Een enkele keer pakte Emilie 
Gustavs hand en leidde die naar de noordoever van de rivier, 
waar Matzlingen stond afgebeeld. Het symbool van Matzlingen 
was een grote ronde kaas waaruit een puntstuk was gesneden. 
Gustav kon zich herinneren dat hij Emilie had gevraagd wie die 
ontbrekende punt had opgegeten, maar Emilie had gezegd dat 
hij haar tijd niet met onnozele vragen moest verdoen.
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Op een eiken dressoir in de woonkamer stond een foto van 
Erich Perle, Gustavs vader, die was overleden voordat Gustav 
oud genoeg was om herinneringen aan hem te hebben.

Elk jaar op 1 augustus, de Zwitserse nationale feestdag, zette 
Emilie tuiltjes gentianen bij de foto en liet Gustav ervoor knie-
len om te bidden voor de ziel van zijn vader. Gustav begreep 
niet wat een ziel was. Hij zag alleen dat Erich een knappe man 
was met een zelfverzekerde lach, die een politie-uniform met 
blinkende knopen droeg. Gustav besloot toen maar te bidden 
voor de knopen – dat ze hun glans zouden behouden en dat 
de trotse lach van zijn vader in de loop van de jaren niet zou 
verfletsen.

‘Hij was een held’, prentte Emilie haar zoon elk jaar in. ‘Eerst 
begreep ik dat niet, maar hij was echt een held. Hij was een 
goede man in een verdorven wereld. Als iemand je iets anders 
vertelt, heeft hij het bij het verkeerde eind.’

Met gesloten ogen en samengevouwen handen vertelde ze 
soms op zachte toon andere dingen die ze zich van Erich herin-
nerde. Op een keer zei ze: ‘Het was zo oneerlijk. Er is hem nooit 
recht gedaan. En dat zal ook wel niet meer gebeuren.’

Met een kieltje aan en keurig gekamd kort haar werd Gustav 
elke ochtend naar de kleuterschool gebracht. Bij de deur van 
het schoolgebouw bleef hij stokstijf staan en keek Emilie na, 
die wegliep over het pad. Huilen deed hij nooit. Dikwijls voelde 
hij tranen die vanuit zijn hart probeerden op te wellen, maar 
hij wist ze altijd binnen te houden. Want zo diende hij zich te 
gedragen in de wereld, had Emilie hem verteld. Hij moest zich 
‘beheersen’. Het wemelde in de wereld van het onrecht, zei ze, 
maar Gustav moest zijn vader trachten te evenaren, die zich 
als een eerbaar man had gedragen toen hem onrecht werd 
aangedaan: hij had zich beheerst. Op deze manier zou Gustav 
voorbereid zijn op het ongewisse dat komen zou. Want zelfs in 
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Zwitserland, waar de oorlog niet was binnengedrongen, wist 
niemand wat de toekomst zou brengen.

‘Dus je moet als Zwitserland zijn’, zei ze. ‘Begrijp je? Je moet 
je vermannen en dapper, onafhankelijk en sterk zijn. Dan zul je 
het juiste soort leven krijgen.’

Gustav had geen idee wat ‘het juiste soort leven’ was. Hij 
kende alleen het leven dat hij had, het leven met Emilie in de 
woning op de eerste verdieping, met de kaart van Mittelland 
aan de wand van zijn slaapkamer en met de kousen van Emilie, 
die aan een waslijn boven het zinken bad hingen te drogen. Hij 
wilde dat die er altijd zouden zijn, die kousen. Hij wilde dat de 
smaak en de stevigte van de knödel die ze ’s avonds aten nooit 
zou veranderen. Ook de geur van kaas in Emilies haar – een 
geur waar hij niet erg van hield – moest blijven, wist hij, want 
Emilies baan bij de Matzlinger Kaascoöperatie was wat hen in 
leven hield.

De specialiteit van de Kaascoöperatie was emmentaler, ge-
maakt van melk uit de valleien langs de Emme. Als een toeris-
tengids vertelde Emilie aan Gustav: ‘Zwitserland kent allerlei 
geweldige uitvindingen, en emmentalerkaas is er een van.’ Hoe 
geweldig de emmentaler ook was, de verkoop ervan was pro-
blematisch, zowel in Zwitserland als in de landen daarbuiten, 
waar na de oorlog hard werd gewerkt aan de wederopbouw. En 
als de verkoop was gedaald, kon de gratificatie die met Kerstmis 
en op de nationale feestdag aan de arbeiders werd uitgekeerd 
teleurstellend zijn.

In afwachting van de hoogte van haar gratificatie raakte 
Emilie in een staat van lichte paniek. Dan zat ze aan de keu-
kenplank (het was geen tafel, maar een uitklapplank met schar-
nieren, waaraan Gustav en zij de maaltijden gebruikten) haar 
berekeningen te maken op de grauwe randen van de Matzlin-
ger Zeitung, de plaatselijke krant. Haar rekenwerk werd altijd 
smoezelig van de drukinkt. En haar getallen bleven niet in hun 
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rijtjes, maar zwierven uit rond de artikelen over Schwingen, het 
traditionele Zwitserse worstelen, en over de wolven die in de 
omringende bossen waren gesignaleerd. Een enkele keer werd 
het driftige gekrabbel nog onleesbaarder door Emilies tranen. 
Ze had Gustav voorgehouden dat hij niet mocht huilen. Maar 
die regel gold kennelijk niet voor haar, want er waren keren, 
’s avonds laat, dat Gustav uit zijn kamer sloop en Emilie huilend 
aantrof boven de pagina’s van de Matzlinger Zeitung.

Op die momenten rook haar adem vaak naar anijs en had ze 
een glas in haar hand met een troebele, gele vloeistof, en Gustav 
was bang voor die dingen – voor haar anijsadem, het bedui-
melde glas en voor zijn moeders tranen. Hij klom dan op een 
krukje naast haar en sloeg haar zijdelings met zijn grijze ogen 
gade, en algauw snoot Emilie haar neus, legde haar hand even 
op zijn arm en zei dat het haar speet. Dan kuste hij haar natte, 
hete wang en daarna tilde ze hem op, licht wankelend onder 
zijn gewicht, en droeg hem terug naar zijn kamer.

Maar in het jaar dat Gustav vijf werd, werden er helemaal 
geen kerstgratificaties uitgekeerd, waardoor Emilie zich ge-
noodzaakt zag er op de zaterdagochtend een baantje bij te ne-
men, als schoonmaakster in de protestantse Sankt-Johannkerk.

Ze zei tegen Gustav: ‘Dat is werk waarbij je me kunt helpen.’
Dus gingen ze samen in alle vroegte de deur uit, voordat 

de stad echt ontwaakte, voordat er licht aan de hemel te be-
speuren was. De twee zwakke lichtbundels van hun zaklan-
taarns volgend liepen ze door de sneeuw, terwijl hun adem 
condenseerde in hun wollen sjaals. Wanneer ze bij de kerk 
aankwamen, was ook die donker en koud. Emilie deed de twee 
groenige buislampen aan die aan weerszijden van het schip za-
ten en ze begonnen aan hun taken: het netjes terugleggen van 
de psalmboeken, het afstoffen van de kerkbanken, het vegen 
van de stenen vloer en het poetsen van de koperen kandelaars. 
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Buiten, in de afnemende duisternis, hoorden ze uilen roepen.
Wanneer het daglicht aan kracht won, begon Gustav altijd 

aan het klusje dat hij het leukst vond. Geknield op een van de 
kussens, die hij al doende met zich meeschoof, maakte hij het 
ijzeren vloerrooster schoon dat langs de volle lengte van de zij-
beuk liep. Tegenover Emilie deed hij het voorkomen dat hij dit 
klusje heel zorgvuldig moest doen, omdat het ijzeren rooster-
werk ingewikkelde motieven had, waar hij met zijn lap omheen 
en in en uit moest gaan, en ze zei: ‘Goed, Gustav, dat is prima. 
Het is prima om je werk zorgvuldig te doen.’

Wat ze echter niet wist, was dat Gustav dingen zocht die 
door het rooster waren gevallen en eronder in het stof lagen. 
Die merkwaardige verzameling noemde hij zijn ‘schat’. Alleen 
handen zo klein als de zijne konden erbij. Een enkele keer vond 
hij geld, maar het was altijd kleingeld met een geringe waarde, 
waar je niets mee kon kopen. Gebruikelijker waren haarspel-
den, verwelkte bloemblaadjes, sigarettenpeuken, snoeppapier-
tjes, paperclips en smeedijzeren nagels. Hij wist dat die dingen 
geen waarde hadden, maar dat maakte hem niet uit. Op een dag 
vond hij een splinternieuwe lippenstift in een gouden huls. Die 
bestempelde hij tot zijn ‘hoofdschat’.

Hij nam alles in zijn jaszakken mee naar huis en borg de spul-
letjes op in een houten kistje, waarin vroeger de sigaren hadden 
gezeten die zijn vader rookte. De snoeppapiertjes streek hij glad 
omdat hij de felle kleuren mooi vond, en de tabak uit de peuken 
schudde hij in een blikje.

Wanneer hij alleen in zijn kamer was, bekeek hij de schat. 
Soms raakte hij hem aan en snoof de geur op. Het spannendst 
eraan vond hij dat hij hem verborgen hield voor Emilie, alsof 
het ging om een cadeau waar hij haar op een dag mee zou ver-
rassen. De lippenstift was donkerpaars, bijna zwart, als een ge-
kookte damastpruim, en hij vond hem prachtig.

Emilie en hij waren twee uur bezig in de kerk om alles piek-
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fijn in orde te maken voor de weekenddiensten. Gedurende die 
tijd kwamen er soms mensen binnen, stevig ingepakt tegen de 
kou, die in een kerkbank gingen zitten om te bidden of naar 
het altaarhek liepen om zich te vergapen aan de amberkleurige 
glas-in-loodvoorstelling van Maria met de pasgestorven Jezus 
in het raam aan de westkant.

Gustav zag dat Emilie om hen heen sloop alsof ze zich on-
zichtbaar wilde maken. Maar zelden zeiden deze mensen 
‘Grüezi’ of spraken Frau Perle aan. Hij sloeg hen gade vanaf zijn 
knielkussen. Het viel hem op dat ze vrijwel allemaal oud waren. 
Ze leken hem ongelukkige wezens die geen geheime schat had-
den. Hij dacht dat ze misschien niet ‘het juiste soort leven’ had-
den. Hij vroeg zich af of het ‘juiste leven’ misschien school in 
de dingen die alleen hij kon zien – de dingen onder een rooster, 
waar de meeste mensen achteloos overheen liepen.

Wanneer het schoonmaakwerk gedaan was, liepen Gustav 
en Emilie naast elkaar naar huis. Dan reden de trams inmid-
dels, er klonk klokgelui, er fladderde een vlucht duiven van dak 
naar dak, en op de hoek van Unter der Egg stalde de bloemen-
verkoopster haar vazen en emmers uit. De bloemenverkoop-
ster, die Frau Teller heette, groette hen altijd en lachte naar hen, 
zelfs wanneer het sneeuwde.

Unter der Egg was de naam van de straat waar ze woonden. 
Voordat de huizen waren gebouwd, was Unter der Egg (On-
der de eg) een landelijk gebied geweest waar de inwoners van 
Matzlingen een volkstuin konden huren om groente te verbou-
wen, maar die tuinen waren langgeleden al opgedoekt. Nu rest-
ten er alleen een breed trottoir, een metalen drinkfontein en 
de bloemenstal van Frau Teller, als laatste herinnering aan de 
tijd dat hier groente en fruit werd geteeld. Emilie zei een enkele 
keer dat het haar leuk had geleken om groente te telen – rode-
kool, zei ze, en peultjes en kapucijners. ‘Maar deze plek is in elk 
geval niet verwoest door de oorlog’, verzuchtte ze dan.
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Ze had Gustav tijdschriftfoto’s laten zien van steden die ver-
woest waren. Ze zei dat die allemaal buiten Zwitserland lagen. 
Dresden. Berlijn. Caen. Op geen van die foto’s stonden mensen, 
maar op een ervan was een witte hond te zien die in zijn eentje 
op een berg puin zat. Gustav vroeg wat er met die hond ge-
beurd was en Emilie antwoordde: ‘Het is zinloos te vragen wat 
er gebeurd is, Gustav. Misschien heeft die hond een goed baasje 
gevonden of misschien is hij omgekomen van de honger. Hoe 
kan ik dat in vredesnaam weten? In de oorlog hing alles af van 
wie je was en wáár je was. En dan nam het lot zijn loop.’

Gustav keek zijn moeder aan. ‘Waar waren wij?’ vroeg hij.
Ze sloeg het tijdschrift dicht en legde het dubbelgevouwen 

weg, als een zacht kledingstuk dat ze in de nabije toekomst nog 
eens wilde dragen. Ze legde haar handen om Gustavs gezicht. 
‘Wij waren hier’, zei ze. ‘Veilig in Matzlingen. Een tijdlang, toen 
je vader hoofdinspecteur was, hadden we zelfs een prachtig ap-
partement in de Fribourgstrasse. Er was een balkon, waar ik 
geraniums had staan. Ik kan geen geranium zien zonder te den-
ken aan de geraniums die ik daar had.’

‘En gingen we toen in Unter der Egg wonen?’ vroeg Gustav.
‘Ja. Toen gingen we naar Unter der Egg.’
‘Alleen u en ik?’
‘Nee. Eerst woonden we hier met ons drieën. Maar niet lang.’
Na het schoonmaken van de kerk gingen Gustav en Emilie 

aan de uitklapplank in de piepkleine keuken zitten met warme 
chocolademelk en roggebrood met boter. De lange winterdag 
strekte zich koud en leeg voor hen uit. Soms ging Emilie weer 
naar bed en las haar tijdschriften. Daar verontschuldigde ze 
zich niet voor. Ze zei dat kinderen zichzelf moesten leren ver-
maken. Als ze dat niet leerden, zei ze, zouden ze nooit enige 
fantasie ontwikkelen.

Dan staarde Gustav uit het raam van zijn kamertje naar de 
witte lucht. Het enige speelgoed dat hij had, was een blikken 
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treintje, dus hij zette het treintje op de vensterbank en liet het 
heen en weer rijden. Het was dikwijls zo koud bij het raam dat 
Gustavs adem realistische stoom vormde, die hij uitblies boven 
de locomotief. Op de rijtuigraampjes waren mensengezichten 
geschilderd, die allemaal een uitdrukking van ongeïnteres-
seerde verbazing hadden. Deze geschrokken mensen fluisterde 
Gustav soms toe: ‘Jullie moeten je behéérsen.’

De merkwaardigste plek in het huis waar ze woonden was de 
schuilkelder. Die was gebouwd als een atoomschuilkelder, 
maar werd meestal een ‘luchtbeschermingskelder’ genoemd. 
Over niet al te lange tijd moest elk gebouw in Zwitserland er 
een hebben.

Eén keer per jaar riep de huisbewaarder alle bewoners van 
het pand bij elkaar, ook de kinderen, en dan daalde iedereen af 
naar de kelder. Wanneer ze de trap af liepen, werden achter hen 
de dikke ijzeren deuren gesloten.

Gustav hield Emilies hand stevig vast. Er was licht aange-
daan, maar het enige wat je zag, waren trappen die verder naar 
beneden liepen. De conciërge herinnerde iedereen eraan dat ze 
‘normaal moesten ademen’, dat het luchtfiltersysteem veelvul-
dig werd getest op volkomen perfect functioneren. Het heette 
niet voor niets een ‘luchtbeschermingskelder’, zei hij. Maar er 
hing een vreemde geur, een dierlijke geur, alsof er vossen en 
ratten huisden, die leefden van stof of van grijze verf die ze van 
de wanden likten.

Na de eindeloze trappen van de schuilkelder kwam je uit in 
een grote opslagruimte, die van de vloer tot aan het plafond vol 
stond met verzegelde kartonnen dozen. ‘Onthou goed wat we 
in die dozen hebben opgeslagen’, zei de conciërge. ‘Voldoende 
voedsel voor ons allemaal voor ongeveer twee maanden. En de 
watervoorraad zit in de tanks daarginds. Schoon drinkwater. 
Gerantsoeneerd natuurlijk, want de toevoer via de hoofdlei-
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ding zal dan worden afgesloten – gesteld dat die nog zou func-
tioneren –, voor het geval het leidingwater radioactief besmet 
is, maar toereikend voor iedereen.’

Hij ging hun voor. Het was een zwaargebouwde man. Hij 
sprak luid en nadrukkelijk, alsof hij ervan uitging dat hij werd 
vergezeld door een groep dove mensen. Zijn stem weerkaatste 
tegen de betonnen muren. Het viel Gustav op dat de bewoners 
altijd stil werden tijdens de rondgang door de atoomschuilkel-
der. Hun gezichtsuitdrukking deed hem denken aan de mensen 
die op het treintje waren geschilderd. Echtparen tegen elkaar 
aan gedrukt. Oude mensen die elkaar vasthielden voor steun. 
Gustav hoopte altijd dat zijn moeder zijn hand niet zou loslaten.

Toen ze bij het ‘slaapzaalgedeelte’ van de schuilkelder kwa-
men, zag Gustav dat de stapelbedden vijf hoog waren. Om bij 
het bovenste bed te komen moest je een ladder beklimmen, en 
hij dacht dat hij het niet leuk zou vinden om zo hoog boven de 
grond te zijn. Stel dat hij midden in de nacht wakker werd, in 
het donker, en Mutti niet kon vinden? Stel dat Mutti helemaal 
onderop lag of in een andere rij? Stel dat hij uit het stapelbed 
zou vallen, op zijn hoofd terecht zou komen en dat zijn hoofd 
dan uit elkaar spatte? Hij zei zachtjes dat hij daar niet wilde wo-
nen, in een ijzeren stapelbed en met kartonnen eten, en Mutti 
zei: ‘Het zal waarschijnlijk nooit gebeuren.’

‘Wat zal nooit gebeuren?’ vroeg hij.
Maar dat wilde Emilie niet zeggen. ‘Daar hoef je nog niet 

over na te denken’, zei ze tegen hem. ‘De schuilkelder is gewoon 
een veilige plek voor het geval de Russen, of wie dan ook, het 
ooit in hun hoofd halen om Zwitserland kwaad te doen.’

’s Avonds lag Gustav in bed na te denken over wat er kon 
gebeuren als Zwitserland kwaad werd gedaan. Hij vroeg zich 
af of Matzlingen in puin zou veranderen en of hij dan helemaal 
alleen zou zijn, net als de witte hond op de foto.


