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Tot mijn twaalfde woonde ik in N, een oud stadje, niet 
ver van zee.
 Het is nu lang geleden, maar vaak denk ik dat ik daar 
nog woon, dat ik de deur uit ga en naar school loop, langs 
de haven voor ons huis, over een smalle brug, die het Kip-
penbruggetje heette, door een steeg, die wij het Nauwe 
Sloopje noemden, door de Coppelstockstraat en de Vrou-
wenhoflaan, langs het Asylplein met een standbeeld van 
een vrouw met één blote borst zwaaiend met een vlag, 
door een straatje dat het Raas heette, de Langestraat over, 
door een straatje waarvan ik de naam niet meer weet, 
langs de achterkant van de grote kerk, die wij de Dom 
noemden, door het Heultje tot bij mijn school.
 In de Coppelstockstraat zie ik de melkboer met zijn 
paard-en-wagen staan. Hij is ergens binnen, misschien 
bij juffrouw De Vlotter, die om de hoek in de Kerkstraat 
woont, met een spionnetje voor haar raam. Mijn moeder 
zei een keer dat hij daar verdacht lang binnen bleef. Ik 
begreep toen nog niet wat daar verdacht aan was. Hij be-
ging toch geen moord? Juffrouw De Vlotter zag er nooit 
uit als het slachtoffer van een misdrijf. In het Raas zit een 
schoenmaker voor het raam. Hij zit boven op een tafel, 
in het donker, met één peer boven zich. Hij kijkt nooit 
naar buiten. Er is daar voor zijn raam een keer iemand 
gewurgd, honderd jaar geleden.
 Ik ben alweer terug in N. Het is kort na de oorlog, ik ga 
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naar school, en na school ga ik spelen bij Otmar Laagwa-
ter, mijn vriendje vanaf de kleuterschool.
 De eerste keer dat ik bij hem thuis kwam was ik vier. 
Zijn moeder aaide me over mijn hoofd en vroeg of ik van 
kaakjes hield. Ze liet me zien wat dat waren. Ik mocht er 
een uit een trommeltje pakken. We knikkerden op het 
vloerkleed. Later knipten we boten van karton en lieten 
die in een teil met water varen of gingen we voetballen op 
een grasveldje achter zijn huis.
 De vader van Otmar was Jacob Laagwater. Hij kwam 
altijd aan het eind van de middag thuis.
 Dit verhaal gaat over hem en mij.
 Op een keer vroeg hij of ik wel eens van ‘het volgende 
leven’ had gehoord. ‘Dat is het leven na de dood,’ zei ik. 
Dat wist ik.
 ‘Als dat leven bestaat, dan is dit leven het vorige leven,’ 
zei hij.
 Wij leefden volgens hem dus in een vorig leven.
 Ik heb dat lang geloofd, tot mijn twaalfde. Toen gin-
gen we weg uit N en dacht ik: nu begint er een ander le-
ven. Tussen het vorige en het volgende in.
 Nog altijd noem ik mijn leven in N, die twaalf, bijna 
dertien jaar, mijn vorige leven.
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Laagwater werkte in de kalkfabriek op het Slagveld.
 Zijn kleren droegen de sporen van kalk en er zat altijd 
wit in zijn wenkbrauwen, op zijn wimpers, onder zijn 
nagels en in zijn haar.
 De kalkfabriek had acht hoge, smalle, dicht op elkaar 
staande schoorstenen, bruin met witte dwarsstrepen. Al-
les in en om de fabriek was wit. Schelpen werden door 
schelpenzuigers uit zee opgezogen en in de fabriek ver-
malen en verbrand tot kalk, die in grote papieren zakken 
op vrachtschepen werd geladen.
 Ik ging er vaak kijken: naar de schepen die aanleg-
den, naar de grijpers die de schelpen uit het ruim van 
een schelpenzuiger omhooghaalden en er langs de rails 
hoog boven de grond mee naar de fabriek reden, naar de 
enorme stofwolken die oprezen bij de ovens waarin de 
schelpen tot kalk werden verbrand, en naar de mannen 
die met een jutezak over hun hoofd de zakken met kalk 
over smalle, diep doorbuigende loopplanken het ruim 
van schepen in droegen.
 De kalkfabriek was de trots van N.
 Wat Laagwater precies deed weet ik niet. Ik denk dat 
hij met zakken sjouwde en dat hij daarom altijd kalk in 
zijn kleren en zijn haar had.
 Laagwater was lang en tamelijk krom, hij keek altijd 
naar de grond alsof hij daar een cent of een stuiver zocht 
die hij had verloren. Men zei dat hij heel sterk was, veel 
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sterker dan hij zich voordeed. In de kalkfabriek zou hij 
eens in een woedeaanval een zak kalk van zestig kilo heb-
ben opgetild en door een klein raampje hoog boven zijn 
hoofd hebben gegooid. Maar of dat echt waar is weet ik 
niet, want Otmar vertelde me een keer dat zijn vader niet 
boos kon worden, ook niet als hij dat heel graag wilde.
 Laagwater woonde met zijn vrouw en twee zoons, 
Jethro en Otmar, in een klein, grijs huis aan het eind van 
de Venkelstraat. Otmar was de jongste en zat bij mij in 
de klas. Ik herinner me nog dat hij werd nageroepen: 
‘Hé, Laagwater, moet je geen spijkers zoeken...?’ en dat 
ik dacht: spijkers zoeken? wie zoekt er nou spijkers? waar 
sláát dat op? of zou het iets te maken hebben met zijn 
oog? Otmar droeg een bril en had één lui oog en één goed 
oog, waar soms een witte lap overheen zat.
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Jacob Laagwater was een eigenaardige man, daar was ie-
dereen het over eens.
 Mijn vader vertelde dat een van Laagwaters voorvade-
ren – ik vond dat een vreemd woord en dacht: zou je ook 
navaderen hebben? – op Corsica was geboren en Basso 
of Basseau heette. Hij was een buurman van de familie 
Bonaparte en trok met Napoleon mee naar Rusland. Hij 
nam een jonge Russische vrouw mee terug naar Frankrijk 
en had het geluk dat hij voor de troepen uit kon reizen, 
in het gevolg van Napoleon. Jaren later, toen Napoleon 
al dood was, raakte hij betrokken bij de moord op een 
pastoor en vluchtte hij naar Nederland. Hij werd bak-
kersknecht, leerde zijn baas de Corsicaanse zandkoekjes 
bakken waar Napoleon zo verzot op was geweest, veran-
derde zijn naam in Laagwater en leidde een stil en armoe-
dig bestaan met zijn vrouw en kinderen in Rotterdam en 
later in N. Jacob was zijn achterkleinzoon.
 Otmar vertelde de geschiedenis van zijn voorvader 
ook een keer, maar heel anders. Die voorvader had naast 
Napoleon gestaan bij de brand van Moskou.
 ‘Mooi, hè?’ zou zijn voorvader hebben gezegd, maar 
Napoleon zou er niets aan hebben gevonden. Ze waren 
samen teruggegaan naar Frankrijk, waar ze vandaan 
kwamen, want er was niets overgebleven van Moskou.
 Het was winter en ze kwamen bij een rivier, die bevro-
ren was. Napoleon kon niet schaatsen, Otmars voorva-
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der wel. Hij had schaatsen ondergebonden en Napoleon 
op zijn schouders genomen. Zo waren ze over die rivier 
geschaatst. ‘Stroomafwaarts,’ zei Otmar. Rakelings langs 
wakken, waar anderen in verdronken. Omdat Napoleon 
belangrijker was dan iedereen, konden ze niet stoppen 
om ze te redden. Achter zich hoorden ze het ijs scheuren 
en breken. Ze kwamen ten slotte bij een aanlegsteiger. 
Daar was Napoleon van de schouders van Otmars voor-
vader geklommen en had hem een ridderorde gegeven. 
Die had zijn vader thuis nog in een kistje liggen, maar 
niemand mocht hem zien. Het was een geheime orde, dat 
was een bevel van Napoleon geweest. Die wilde namelijk 
niet dat iemand wist dat hij niet kon schaatsen.
 Ik geloofde Otmar, ik was toen een jaar of acht, negen 
en kon net schaatsen. Niet kunnen schaatsen was ook 
heel erg, erger dan vluchten of verliezen of wat dan ook.
 Later vroeg ik hem naar die moord op een pastoor, 
waarover mijn vader had verteld.
 Dat was een leugen, zei Otmar. Zijn voorvader had een 
pastoor op een keer van een wisse dood gered – ik herin-
ner me dat hij die woorden gebruikte: een wisse dood, en 
dat ik dacht dat dat zoiets als een deftige dood betekende, 
maar wat voor dood zou deftig zijn? in een deftig pak, 
op een bordes, met een oranje sjerp om je laatste adem 
uitblazen, terwijl iedereen zijn hoofd buigt en zijn tra-
nen wegslikt? – maar die pastoor had niet gered willen 
worden en al helemaal niet van de dood. Het was een zon-
derling geweest, hij had zichzelf in brand gestoken en de 
voorvader had de vlammen met zijn jas gedoofd. Vervol-
gens had de pastoor zich met een dolk, die hij voor alle 
zekerheid als reserve bij zich had, van het leven beroofd 
– die woorden gebruikte Otmar ook – en toen de poli-
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tie kwam lag hij in de armen van de voorvader, reutelde 
nog, zei: ‘Hij... hij...’, wees naar de voorvader en blies zijn 
laatste adem uit. ‘Hij gaf de geest,’ zei Otmar. De voor-
vader werd van moord beschuldigd en opgesloten. Hij 
zou worden opgehangen, maar hij groef een tunnel van-
uit zijn cel naar buiten en ontsnapte daardoorheen in de 
nacht voor zijn ophanging. Hij ontkwam op die manier 
aan de dood.
 ‘Hij vluchtte nog net op tijd,’ zei ik.
 Otmar schudde zijn hoofd. ‘Hij ontkwam,’ zei hij. 
‘Vluchten is wanneer je bang bent.’ Hij schraapte zijn 
keel en zei: ‘Angst was hem vreemd.’
 ‘Maar hij was toch wel bang om opgehangen te wor-
den?’ 
 ‘Ach, bang... wat is ophangen... voor hem was dat niks, 
hij wilde wat van de wereld zien.’
 ‘Maar hij was toch in Rusland geweest?’
 ‘Niet in Nederland.’
 Daarna wilde hij het over iets anders hebben.
 Mijn vader en moeder hadden geen voorvaderen, 
dacht ik in die tijd. Mijn ene grootvader was al lang dood, 
ik wist niets van hem af, en mijn andere grootvader was 
een oude man met een witte baard, die bijna blind was en 
die vroeger met snoepgoed langs winkels was gegaan. Hij 
was vertegenwoordiger geweest, vertelde mijn moeder.
 Bovendien vertelden mijn vader en moeder nooit 
iets over vroeger. Alleen over andere mensen. ‘Juffrouw 
Jansen dit... Schone Maria dat...’ (Schone Maria was een 
vrouw die iedereen kende. Haar man werkte ook in de 
kalkfabriek. Op een dag gooide Schone Maria al het huis-
raad uit het raam op straat. Stoelen, tafels, bedden, kast-
jes, borden, kopjes. Ze riep dat ze schoon genoeg had van 
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alles. ‘Horen jullie dat? Schoon genoeg!’ Daarom werd ze 
Schone Maria genoemd, niet omdat ze mooi was. Maar 
dat is een ander verhaal.)
 Ik was jaloers op Otmar Laagwater. Hij was een nako-
meling. Als je voorvaderen hebt ben je een nakomeling.
 Ik was geen nakomeling. Ik was niemand, dacht ik in 
die tijd vaak.




