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1  
 

De jongen. 1980

‘Zo te zien komt er regen,’ mompel je in jezelf.
 Wat moeten we doen als het echt met bakken uit de hemel 
komt?
 Je doet je ogen een klein stukje open zodat er slechts 
een flintertje licht binnenkomt en tuurt naar de gink-
go’s voor het provinciehuis. Alsof daar, tussen die tak-
ken, de wind elk moment een zichtbare vorm kan aan-
nemen. Alsof de regendruppels die in de lucht hangen, 
met ingehouden adem voordat de bui losbarst, op het 
punt staan trillend als schitterende juwelen neer te val-
len.
 Als je je ogen helemaal opendoet zijn de contouren 
van de bomen vaag en wazig. Binnenkort moet je een 
bril. Die gedachte wordt kortstondig verstoord door het 
geroep en geklap dat losbarst uit de richting van de fon-
tein. Misschien gaat je gezichtsvermogen niet verder 
achteruit en red je het toch wel zonder bril.
 Als jij weet wat goed voor je is, doe dan wat ik zeg: kom te-
rug naar huis, nu onmiddellijk.
 Je schudt je hoofd om de herinnering, de woede waar-
mee de stem van je broer doorspekt is kwijt te raken. Uit 
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de geluidsboxen voor de fontein schalt de heldere, vast-
beraden stem van de jonge vrouw die de microfoon vast-
houdt. Je kunt de fontein niet zien vanaf de plek waar je 
zit, op de trappen van de gemeentelijke sporthal. Je zou 
rechts om het gebouw heen moeten lopen en dan nog 
zou je alleen in de verte iets van de rouwdienst kunnen 
ontwaren. In plaats daarvan besluit je te blijven zitten 
waar je zit en alleen te luisteren.
 ‘Broeders en zusters, onze dierbaren worden vandaag 
vanaf het Rodekruisziekenhuis hierheen gebracht.’
 Daarna gaat de vrouw de mensen die op het plein sa-
mengedromd zijn voor met het volkslied. Haar stem 
raakt algauw verloren in de menigte, duizenden stem-
men stapelen zich op elkaar, het geluid reikt als een to-
ren naar de hemel. De melodie stijgt tot een hoogste 
punt en slingert daarna weer omlaag. Het zachte ge-
murmel van je eigen stem is nauwelijks hoorbaar.
 Toen je vanochtend vroeg hoeveel doden er vandaag 
uit het Rodekruisziekenhuis werden overgebracht, luid-
de het antwoord van Jin-su niet langer dan nodig was: 
dertig. Terwijl het refrein van het volkslied met zijn lo-
den gewicht rijst en daalt, rijst en daalt, worden stuk 
voor stuk dertig doodskisten uit de vrachtwagen getild. 
Ze zullen naast elkaar geplaatst worden, aansluitend 
aan de achtentwintig kisten die jij en Jin-su vanochtend 
hebben neergezet, zodat er een rij wordt gevormd hele-
maal vanaf de sporthal tot aan de fontein. Vóór gister-
avond waren zesentwintig van de drieëntachtig kisten 
klaargezet voor een gezamenlijke rouwdienst; gister-
avond was dit aantal gestegen tot achtentwintig, toen 
twee families waren verschenen die elk een lijk hadden 
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geïdentificeerd. Die waren toen in kisten gelegd, met 
een noodzakelijk haastige en geïmproviseerde versie 
van de gebruikelijke riten. Nadat je hun namen en kist-
nummers in je schrift had genoteerd, schreef je er tussen 
haakjes ‘gezamenlijke herdenkingsplechtigheid’ bij; Jin-
su had je gevraagd om duidelijk te noteren voor welke 
kisten al een dienst was gehouden om te voorkomen dat 
sommige kisten twee keer naar buiten gingen. Je had er-
naartoe gewild, alleen deze ene keer, maar hij zei dat je 
bij de sporthal moest blijven.
 ‘Tijdens de plechtigheid zou er iemand kunnen ko-
men die op zoek is naar een familielid. Er moet iemand 
bij de deur blijven.’
 De anderen met wie je hebt gewerkt en die allemaal 
ouder zijn dan jij zijn naar de plechtigheid gegaan. Met 
zwarte linten links op hun borst gespeld volgen nu de 
nabestaanden, die verscheidene nachten bij de kis-
ten hebben gewaakt, langzaam in een trage, vormelijke 
stoet, als vogelverschrikkers die zijn gevuld met zand of 
lappen. Eun-sook was achtergebleven en toen je tegen 
haar zei: ‘Het is in orde, ga maar mee’, lachte ze een af-
gebroken tand bloot. Elke keer dat een ongemakkelijke 
situatie een nerveus lachje bij haar afdwong, gaf die tand 
haar ondanks alles iets ondeugends.
 ‘Dan blijf ik alleen bij het begin en daarna kom ik 
meteen terug.’
 Alleen achtergebleven ging je op de trap van de 
sporthal zitten met het schrift, een geïmproviseerd ge-
val, waarvan het omslag bestaat uit een stuk zwart stro-
karton dat is dubbelgevouwen, op je knie.
 De kou van de betonnen trap dringt door de dunne 
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stof van je trainingsbroek heen. Je sportjack is tot bo-
venaan dichtgeknoopt en je houdt je armen stevig over 
je borst gekruist.

Hibiscus en drieduizend ri vol prachtige bergen en rivieren...

Je zingt het volkslied niet meer mee. De ‘prachtige ber-
gen en rivieren’ doen je denken aan de tweede letter van 
‘prachtig’, ryeo, een van de karakters die je tijdens de les-
sen Chinees-Koreaans schrift hebt geleerd. Er komt een 
groot aantal pennenstreken aan te pas; je twijfelt of je 
nog weet hoe je het moet schrijven. Betekent dat karak-
ter ‘bergen en rivieren waar de bloemen prachtig zijn’ of 
‘bergen en rivieren zo prachtig als bloemen’? In plaats 
van het beeld van het geschreven karakter zie je dat van 
stokrozen voor je, van de soort die groeit in de tuin van 
je ouders, en die in de zomer langer worden dan jij. Lan-
ge, stijve stelen, waarvan de bloemen zich uitvouwen 
als kleine lapjes witte stof. Je doet je ogen dicht om het 
beeld duidelijker voor je te kunnen zien. Als je je oogle-
den slechts een piepklein stukje opendoet zie je de gink-
go’s voor het provinciehuis wiegend in de wind. Tot nu 
toe is er nog geen druppel regen gevallen.

Het volkslied is afgelopen, maar er lijkt enig oponthoud 
te zijn met de kisten. Misschien zijn het er gewoon te 
veel. Het klaaglijke snikken is vaag hoorbaar te midden 
van de algemene commotie. De vrouw met de micro-
foon stelt voor allemaal samen Arirang te zingen terwijl 
ze wachten tot de kisten gereed zijn.
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Jij die me hier achterliet
Je voeten zullen pijn doen voordat je nog maar tien ri ver 
bent...

Als het lied is afgelopen zegt de vrouw: ‘Laten we nu 
een minuut stilte in acht nemen voor de overledenen.’ 
Het rumoer van een menigte van duizenden stopt even 
plotseling als wanneer iemand op een knop zou heb-
ben gedrukt om het geluid af te zetten en de stilte die 
achterblijft lijkt oorverdovend. Je gaat staan om de mi-
nuut stilte gade te slaan en loopt dan de trap op naar de 
hoofd ingang waarvan een deur is opengelaten. Je haalt 
je mondkapje uit je broekzak en doet het om.

Die kaarsen hebben totaal geen nut.

Je stapt de sportzaal in, vechtend tegen de golf misse-
lijkheid die je tegelijk met de stank overvalt. Het is mid-
den op de dag, maar door de schaarse lichtinval lijkt het 
meer alsof het schemert. De kisten met geïdentificeer-
den voor wie een dienst is gehouden zijn netjes gegroe-
peerd bij de deur, en onder het grote raam liggen, elk 
onder een witte doek, de lichamen van tweeëndertig 
mensen voor wie nog geen familieleden zijn gekomen 
om ze in een kist te leggen. Naast ieder hoofdeind staat 
rustig een kaars te flakkeren in een leeg flesje.
 Je loopt de zaal in naar zeven lijken die op een rij aan 
één kant liggen. Bij de andere reiken de doeken slechts 
tot aan hun kin, bijna alsof ze slapen, maar deze zijn he-
lemaal bedekt. Het gezicht wordt slechts af en toe ont-
bloot wanneer iemand op zoek is naar een jong meisje of 
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een klein kind. Anders is de aanblik te verschrikkelijk.
 Zelfs hier zijn verschillende gradaties van afgrijzen, 
met als dieptepunt het lijk dat in de achterste hoek ligt. 
Toen je haar voor het eerst zag, was ze nog te herkennen 
als een tamelijk kleine vrouw van rond de twintig; nu is 
haar ontbindende lichaam opgezwollen tot de grootte 
van een volwassen man. Elke keer dat je het doek op-
tilt voor iemand die op zoek is naar een dochter of jon-
gere zus ben je verbijsterd over de staat van ontbinding. 
Steekwonden lopen van haar voorhoofd naar haar lin-
keroog, van haar jukbeen naar haar kaak, van haar lin-
kerborst naar haar oksel, gapende wonden waarin het 
rauwe vlees te zien is. De rechterkant van haar schedel 
is volledig ingeslagen; waarschijnlijk door een knuppel 
en haar hersenen zijn zichtbaar. De open wonden be-
gonnen als eerste te rotten, gevolgd door de vele beurse 
plekken op haar geteisterde lichaam. Haar tenen, dui-
delijk goed verzorgd, waren aanvankelijk intact, zon-
der zichtbare verwondingen, maar mettertijd zwollen 
ze op als dikke gemberwortels en werden ze zwart. De 
plooirok met een patroon van waterdruppels, die eerst 
tot aan haar schenen reikte, bedekt nu zelfs haar gezwol-
len knieën niet meer.
 Je loopt terug naar de tafel bij de deur om wat nieuwe 
kaarsen uit de doos te halen en neemt die mee naar het 
lichaam in de hoek. Je steekt de pit van de nieuwe kaars 
aan met het gesmolten stompje dat druipend naast het 
lijk staat. Zodra hij brandt, blaas je het restje kaars uit en 
haalt het uit het glazen flesje, dan zet je de nieuwe erin 
en zorgt ervoor dat je je niet brandt.
 Met je vingers om de nog warme kaarsstomp buig je 
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je. Vechtend tegen de stank van verrotting kijk je diep 
in het hart van de nieuwe vlam. De doorzichtige randen 
flakkeren onophoudelijk, hun vuur zou de stank van de 
dood die als een sluier in de ruimte hangt moeten ver-
jagen. De feloranje gloed in het hart van de kaars heeft 
iets hypnotiserends, de hitte is duidelijk zichtbaar. Door 
je oogharen tuur je in de kleine, blauwige kern van de 
katoenen pit, waarvan de trillende vorm doet denken 
aan een hart, of misschien aan de binnenkant van een 
appel.
 Je komt overeind, je kunt de stank niet langer verdra-
gen. Terwijl je rondkijkt in de schemerige ruimte laat je 
je blik gaan langs elke kaars die flakkert naast elk lijk, de 
pupillen van kalme ogen.
 Ineens komt een vraag bij je op: als het lichaam sterft, 
wat gebeurt er dan met de ziel? Hoelang blijft die nog in 
de buurt van zijn vroegere omhulsel?
 Je kijkt nog eens goed rond om er zeker van te zijn dat 
er geen kaarsen meer vervangen hoeven te worden en 
loopt naar de deur.
 Als een levende kijkt naar een dode, zou dan de ziel van 
diegene zich misschien ook naast zijn lichaam bevinden en op 
zijn eigen gezicht neerkijken?
 Vlak voordat je naar buiten loopt, kijk je nog even 
om. Hier zijn geen zielen. Er zijn alleen verstilde lijken 
en die afschuwelijke stank van verrotting.

Aanvankelijk waren de lijken niet ondergebracht in de 
sporthal, maar in de gang van het klachtenbureau van 
het provinciehuis. Daar waren twee vrouwen, allebei 
een paar jaar ouder dan jij, de een in schooluniform met 
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een brede kraag en de ander in gewone kleren. Je stond 
wezenloos te staren, even wist je niet meer waarvoor je 
gekomen was, terwijl zij de bebloede gezichten met een 
vochtige doek afnamen en met moeite de stijve armen 
recht trokken om ze gestrekt langs de lijven te kunnen 
leggen.
 ‘Kan ik iets voor je doen?’ vroeg de vrouw in 
schooluniform terwijl ze haar mondkapje omlaag trok 
toen ze zich naar je omdraaide. Haar ronde ogen wa-
ren het mooist aan haar, ook al puilden ze een heel klein 
beet je uit, en het haar droeg ze in twee vlechten waaruit 
een massa krulletjes ontsnapte. Vochtig van het zweet 
plakten haar haren tegen haar voorhoofd en slapen.
 ‘Ik ben op zoek naar een vriend,’ zei je en je stak de 
hand uit die je over je neus heen had gelegd, niet ge-
wend aan de stank van bloed.
 ‘Hebben jullie hier afgesproken?’
 ‘Nee, hij is een van de...’
 ‘Ik begrijp het. Je kunt komen kijken, als je wilt.’
 Je bekeek systematisch de gezichten en lichamen van 
een stuk of twintig mensen die tegen de muur van de 
gang lagen. Je moest goed kijken om zeker van je zaak 
te zijn; je ogen werden algauw moe en je moest steeds 
knipperen om je blik opnieuw te richten.
 ‘Niet?’ vroeg de andere vrouw terwijl ze rechtop ging 
staan. Ze had de mouwen van haar lichtgroene blouse 
tot aan de ellebogen opgerold. Je had haar even oud ge-
schat als de jonge vrouw in het schooluniform, maar nu 
zonder haar mondkapje leek ze ouder, eerder twintig. 
Ze had een wat vale huid en een slanke, frêle hals. Al-
leen de blik in haar ogen was vastberaden en krachtig. 
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En haar stem had niets zwaks.
 ‘Nee.’
 ‘Heb je al bij het mortuarium in Jeonnam geïnfor-
meerd, en dat in het Rodekruisziekenhuis?’
 ‘Ja.’
 ‘En bij de ouders van je vriend?’
 ‘Zijn moeder is overleden en zijn vader werkt in Dae-
jon; hij woont, met zijn oudere zus, in een bijgebouw 
van ons huis.’
 ‘Verbinden ze nog steeds geen interlokale gesprekken 
door?’
 ‘Nee, en ik heb het een paar keer geprobeerd.’
 ‘En de zus van je vriend?’
 ‘Zij is al sinds zondag niet thuis; ik ben ook naar haar 
op zoek. Een van onze buren zei gisteren dat hij had ge-
zien dat mijn vriend is geraakt toen de soldaten aan het 
schieten waren.’
 ‘Kan het niet zijn dat hij alleen gewond is en naar 
een ziekenhuis is gebracht?’ kwam de vrouw in het 
schooluniform zonder op te kijken tussenbeide.
 Je schudde je hoofd.
 ‘In dat geval zou hij een manier hebben gevonden om 
ons te bellen. Hij zou weten dat we ongerust waren.’
 ‘Kom morgen maar weer langs, en de dagen daarna,’ 
zei de vrouw in de lichtgroene blouse. ‘Blijkbaar worden 
alle doden van nu af hierheen gebracht. Ze zeggen dat 
er geen plaats meer is in de mortuaria.’
 De vrouw in het schooluniform veegde het gezicht 
schoon van een jongeman wiens keel doorgesneden 
was met een bajonet, zodat zijn huig naar buiten kwam. 
Ze ging met haar hand over zijn starende ogen om ze 
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te sluiten, spoelde de doek uit in een emmer water en 
wrong hem stevig uit. Het water dat eruit kwam was 
donker van het bloed en spetterde naast de emmer. De 
vrouw in de groene blouse stond op.
 ‘Zou je ons een handje kunnen helpen, als je tijd hebt?’ 
vroeg ze. ‘Alleen vandaag. We hebben niet genoeg men-
sen. Het is niet moeilijk... je moet alleen die doek daar 
in stukken knippen en er de lichamen mee bedekken. En 
als er iemand komt die op zoek is naar een vriend, zoals 
jij, dan sla je de doek weer terug. De gezichten zijn vre-
selijk verminkt, daarom moeten ze goed naar de licha-
men en kleren kijken om te zien of het degene is die ze 
zoeken.’

Vanaf die dag maakte je deel uit van het team. Eun-sook 
zat, zoals je al dacht, in de laatste klas van de middelba-
re school. Seon-ju, de vrouw in de groene blouse, werk-
te als naaister bij een kleermaker in de hoofdstraat; ze 
was alleen achtergebleven toen haar baas had besloten 
dat hij en zijn zoon, die aan een van de universiteiten 
daar studeerde, beter konden gaan logeren bij familie 
buiten de stad. Zowel Eun-sook als Seon-ju was bloed-
donor geworden in het ziekenhuis van de Jeonnam Uni-
versiteit nadat ze tijdens een oproep op straat hadden 
gehoord dat mensen overleden door bloedverlies. Toen 
ze daar hoorden dat in het provinciehuis, dat nu in han-
den was van burgers, mensen nodig waren, hadden ze 
mede in de verwarring van het moment de taak op zich 
genomen te helpen met de lijken.
 In de klas, waar je een plaats kreeg toegewezen op ba-
sis van je lengte, zat jij altijd helemaal vooraan – met an-
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dere woorden, je was de kleinste. Vanaf maart, aan het 
begin van je derde jaar op de middenschool, was je ein-
delijk gaan puberen, wat resulteerde in een iets lagere 
stem en een vrij behoorlijke groeispurt, maar je zag er 
nog steeds jonger uit dan je was. Jin-su zat vanwege zijn 
werk meestal alleen in de informatieruimte; de eerste 
keer dat hij je zag keek hij verbaasd op.
 ‘Je bent een eerstejaars, toch? Dit is geen plek voor 
jou.’ De diepliggende ogen en lange wimpers van Jin-
su waren bijna vrouwelijk; de universiteit in Seoul waar 
hij studeerde was tijdelijk gesloten, daarom was hij naar 
Gwangju gekomen.
 ‘Nee,’ zei je, ‘ik ben derdejaars. En ik heb geen moei-
te met het werk hier.’
 Dat was geen grootspraak; in technisch opzicht was 
er niets moeilijks aan de taken die je opgedragen waren. 
Seon-ju en Eun-sook hadden het meeste zware werk al 
gedaan, zoals het bekleden van platen triplex en piep-
schuim met plastic, en daarna de lijken daarop tillen. Ze 
wasten ook de hals en het gezicht met een doek, haal-
den een kam door het geklitte haar om het een beetje te 
fatsoeneren en wikkelden vervolgens de lijken in plas-
tic om de stank te bestrijden. Intussen maakte jij noti-
ties in je schrift: het geslacht, de geschatte leeftijd, het 
soort kleren en het merk schoenen die ze droegen, en je 
gaf elk lijk een nummer. Dan schreef je datzelfde num-
mer op een stukje papier, speldde dat op de borst van 
het lijk en bedekte dit vervolgens tot aan de kin met een 
van de witte doeken. Eun-sook en Seon-ju hielpen daar-
na om ze naar de muur te schuiven. Jin-su, die voortdu-
rend haast leek te hebben, kwam een paar keer per dag 
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met grote stappen naar je toe en wilde dat je de informa-
tie die je in je schrift had genoteerd overschreef op gro-
te vellen die bij de hoofdingang van het gebouw werden 
opgehangen. Veel mensen die naar iemand op zoek wa-
ren hadden ofwel die vellen papier zelf gezien, ofwel er 
van iemand over gehoord. In het geval dat iemand ge-
identificeerd werd, bleef je respectvol op afstand staan 
wachten tot het snikken en jammeren voorbij was. Aan-
gezien de lijken slechts oppervlakkig waren verzorgd, 
werd het aan de nabestaanden overgelaten om neus en 
oren vol te stoppen met watten en hen schone kleren 
aan te trekken. Als ze daarna eenvoudig gekleed in een 
kist gelegd waren, was het jouw taak om toezicht te hou-
den op het vervoer naar de sporthal en het maken van 
aantekeningen in je schrift.
 Het enige onderdeel van deze werkwijze dat je niet 
helemaal begreep was het zingen van het volkslied, dat 
plaatsvond tijdens een korte informele herdenkings-
dienst voor de nabestaanden, nadat hun doden formeel 
in de kisten waren gelegd. Het was ook vreemd om te 
zien dat de taegukgi, de nationale vlag, werd gedrapeerd 
over elke kist en daarop strak werd bevestigd. Waarom 
zou je het volkslied zingen voor mensen die gedood wa-
ren door soldaten? Waarom de kist bedekken met de 
vlag? Alsof niet de natie zelf hen had vermoord.
 Toen je die gedachten voorzichtig verwoordde, wer-
den de ronde ogen van Eun-sook nog groter.
 ‘Maar de generaals en rebellen hebben zich de macht 
onrechtmatig toegeëigend. Je moet het gezien hebben: 
mensen die op klaarlichte dag geslagen en neergesto-
ken werden, zelfs doodgeschoten. De gewone soldaten 
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volgden de bevelen van hun superieuren op. Hoe kun je 
die de natie noemen?’
 Dit vond je verwarrend, alsof hiermee een heel ande-
re vraag was beantwoord dan die jij had willen stellen. 
Die middag werden achter elkaar lijken geïdentificeerd, 
zodat er verschillende rouwplechtigheden tegelijk 
plaatsvonden op diverse plaatsen in de gang. Het volks-
lied klonk als een rondzingend refrein waarvan de ene 
regel niet overeenkwam met de andere, met op de ach-
tergrond voortdurend gehuil, en je luisterde met inge-
houden adem naar de enigszins valse klanken die hier-
door ontstonden. Alsof het je zou helpen uiteindelijk te 
begrijpen wat de natie in werkelijkheid was.

De volgende ochtend droegen jij en de twee vrouwen de 
meest vergane lijken naar de tuin achter het provincie-
huis. Er kwamen zo veel nieuwe lichamen bij dat er bin-
nen geen ruimte meer was. Jin-su kwam uit het instruc-
tielokaal gelopen, monter als altijd, en wilde weten wat 
jullie zouden doen als het ging regenen. Fronsend keek 
hij de gang door waar de lijken met hun voeten tegen de 
muur aan lagen.
 Seon-ju maakte haar mondkapje los. ‘Het is hier te 
smal,’ zei ze, ‘er zit gewoon niets anders op. Waarschijn-
lijk komen er vanavond nog meer lijken en wat moeten 
we dan? Wat dacht je van de gemeentelijke sporthal? Is 
daar geen ruimte?’
 Binnen een uur kwamen er vier mannen opdagen, 
gestuurd door Jin-su. Ze hadden waarschijnlijk er-
gens wachtgelopen, want ze droegen geweren over hun 
schouder en vizierhelmen die de oproerpolitie had ach-
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tergelaten. Terwijl zij de lichamen in een truck tilden, 
pakten de twee vrouwen en jij allerlei spullen in. Jullie 
volgden de truck naar de sporthal langzaam wandelend 
in de milde ochtendzon. Toen je onder de jonge ging-
ko’s liep, stak je als vanzelf je arm omhoog om te trek-
ken aan een van de takken, waarvan de laagste langs je 
voorhoofd schampte.
 Eun-sook liep voorop en ging als eerste de sporthal 
in. Toen jij naar binnen ging, zag je dat ze stil was blijven 
staan bij het zien van de kisten die de zaal vulden. De ka-
toenen handschoenen die ze vasthield waren bespikkeld 
met donker bloed. Seon-ju, die achteraan had gelopen, 
liep om je heen en bond een zakdoek om haar schouder-
lange haar.
 ‘Ik besefte niet dat ze hen allemaal hierheen zouden 
brengen... maar nu ik ze zo allemaal bij elkaar zie... mijn 
god, wat zijn het er veel.’
 Je keek om je heen naar de nabestaanden, die bijna 
rug aan rug op hun knieën zaten. Iedere familie had een 
fotolijstje gezet op de kist waarbij ze waakten. Bij som-
mige kisten stonden ook twee Fanta-flesjes naast elkaar 
ter hoogte van het hoofd. In het ene flesje zat een bosje 
witte bloemen en in het andere een kaars.
 Toen je die avond aan Jin-su vroeg of hij aan een doos 
kaarsen kon komen, knikte hij enthousiast.
 ‘Natuurlijk, kaarsen, om de stank te verdrijven.’
 Steeds als je tegen Jin-su zei wat je nodig had – of het 
nu watten waren, houten doodskisten, kladpapier, vlag-
gen – noteerde hij dat op zijn blocnote en nog diezelfde 
dag leek het dan als uit het niets te verschijnen. Hij zei 
tegen Seon-ju dat hij elke ochtend naar de markt ging in 
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Daein of Yangdong, en als er iets was wat hij daar niet 
kon krijgen, ging hij het zoeken in houtzagerijen, rouw-
kamers en stoffenzaken in de hele stad. Er was nog veel 
geld over van de giften die waren opgehaald tijdens de 
bijeenkomsten, en als hij zei dat hij het provinciehuis 
vertegenwoordigde gaven veel mensen hem flinke kor-
tingen voor alles wat hij vroeg, soms kreeg hij het zelfs 
gratis. Geld was dan ook het probleem niet. Maar in-
middels zat de stad zonder kisten, dus had hij net zo veel 
triplex te pakken gekregen als ze dachten nodig te heb-
ben en op dat moment werd door de timmerman een 
nieuwe voorraad gemaakt.
 De ochtend waarop Jin-su aankwam met vijf dozen 
met elk vijftig kaarsen en doosjes lucifers, stroopte je in 
het hele gebouw alle hoeken en gaten af naar drinkfles-
jes die konden dienen als kandelaar. De nabestaanden 
vormden een rij bij de tafel aan de ingang terwijl jij al-
le kaarsen aanstak en in flesjes zette. Daarna gingen ze 
met een flesje naar de betreffende doodskist en zette dat 
naast het hoofdeinde neer. Er waren er meer dan ge-
noeg. Zelfs genoeg voor de nog niet geïdentificeerde li-
chamen en de kisten waarbij niemand waakte.

Elke ochtend werden nieuwe kisten naar de sporthal ge-
bracht, waar een gemeenschappelijk rouwaltaar was in-
gericht. Degenen die het laatst arriveerden waren zij die 
hun laatste adem hadden uitgeblazen in het ziekenhuis. 
Toen de nabestaanden de kisten op handkarren naar 
binnen duwden – glom hun gezicht van zweet of tra-
nen? – moest je de kisten die er al stonden dichter tegen 
elkaar aan zetten om ruimte te maken.


