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Ravage
‘Eén bloem bevrucht, maar nog genoeg andere gaatjes te vullen.’

Ik hoorde Daniel Hilfiger in de stem aan de andere kant 
van de lijn. De stem van een dode, besefte ik kort nadat 
de man zich had voorgesteld als diens zoon. De verbin-
ding liet te wensen over en er zat vertraging op de over-
dracht van het geluid, maar de diepe, nasale klank was 
onmiskenbaar die van Daniel. Of hij vrolijk of droef was, 
in een ernstige of, vaker, platvloerse bui verkeerde, of hij 
gelijken of officieren aansprak, altijd had zijn stem ge-
neigd naar diezelfde zangerige toon.

We waren kameraden geweest, geen vrienden. Toeval-
lige metgezellen die eind jaren vijftig samen met een dui-
zendtal leeftijdgenoten gedwongen waren om hier in 
Noord-Frankrijk enkele jaren van ons leven door te bren-
gen. Afstand was aanvankelijk het enige wat ons dichterbij 
bracht. Een kanaal, een oceaan en een rivier scheidden ons 
van thuis. Voor elk van ons, prille twintigers, was het de 
eerste en verste reis van ons leven.

Bijna een halve eeuw later, aan de telefoon met de zoon 
van Daniel, voelde ik weer de diep ingedaalde, op elk mo-
ment van de dag snijdende heimwee van toen. We moesten 
dit nieuwe land, Frankrijk, als het onze beschouwen, want 
er was nauwelijks tien jaar na de overwinning op de vorige 
vijand alweer een nieuwe opgestaan. Je zag hem niet, maar 
hij was er wel. Hij hield zich op achter de Oeral, maar onze 
bevelhebbers voelden zijn klauwen al overal rond ons.
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Daniel was gestorven, meldde de zoon met zijn vaders 
stem. Het bleef even stil. Door de telefoon meende ik in 
de verte de geluiden van een haven te horen, het gekrijs 
van metaal op metaal, het gekmakende geschetter van ach-
teruit manoeuvrerende vrachtwagens.

Daniels donkere basstem had ik altijd geassocieerd met 
de lijzige, brede gang van de rivier de Saint Lawrence, die 
we onafhankelijk van elkaar in onze kinderjaren hadden 
gekend. Het was moeilijk in die jaren om ankerpunten te 
vinden, we zochten ze dus maar bij elkaar. Daniel had 
tweehonderd kilometer verder stroomafwaarts gewoond, 
dichter bij de monding, maar misschien hadden we de-
zelfde walvissen zien buitelen, waren we verrukt geweest 
bij het zicht van dezelfde tankers die we aan de horizon 
voorbij hadden zien glijden.

‘Mijn vader stond erop om u hiervan op de hoogte te 
brengen’, zei de zoon plechtig. ‘U zult eerstdaags een rouw-
brief ontvangen.’

Vier decennia geleden hadden we afscheid van elkaar 
genomen op de landingsbaan van Marville. We hadden 
elkaar amper vijf jaar gekend en die jaren waren getekend 
door ons beider verlies. We deelden een massief gevoel 
van verlatenheid in dit verre, vreemde land. Daniel zou dit 
land vreemd blijven, hij keerde er nooit meer naar terug, 
ik was hier gebleven.

Ik bedankte Daniels zoon voor het nieuws, betuigde 
hem mijn innige deelneming en we beëindigden beleefd 
het gesprek. Meer dan het bericht verraste mij het telefoon-
tje zelf, waardoor ik vergat te vragen naar de doodsoor-
zaak. Daniel en ik waren toen even jong, vandaag even oud, 
zestigers — van sterven behoorde je dan niet meer op te 
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kijken. Evenmin vroeg ik hoe het Daniel was vergaan in al 
die jaren sinds we elkaar voor het laatst hadden gezien.

Mijn verstrooidheid was niet alleen ingegeven door het 
onverwachte karakter van het telefoontje. Ik was zenuw-
achtig door het noodweer dat de streek al dagenlang teis-
terde. De Othain, de rivier die zich door de Gaume slin-
gert, was voor de derde keer in een week tijd buiten haar 
oevers getreden. Ik moest dringend de baan op, meneer 
Haller zat in het nabijgelegen dorp te wachten op mijn 
hulp om zijn door het water bedreigde bijenkolonies te 
redden. De weerdienst voorspelde voor de komende nacht 
nog meer neerslag en rukwinden.

De ruitenwissers konden het water niet slikken en ik 
raakte bijna van de weg af. Ik had meneer Haller deze 
zomer nog gewaarschuwd dat zijn bijenkorven te dicht bij 
de oever stonden. Minstens vijf meter, had ik hem gezegd 
terwijl ik vanaf de oever vijf grote stappen in zijn richting 
zette. Hij had mij vele jaren geleden het vak geleerd, maar 
ik was er gaandeweg meer in bedreven geraakt dan hij. Hij 
sloeg mijn goede raad in de wind, wiste alleen maar het 
zweet van zijn voorhoofd. De zomer was bloedheet, de 
bedding stond nagenoeg droog, de streek snakte naar 
regen. 

Vandaag geselde die regen de voorruit. Ik reed bijna 
blind en stapvoets. De laatste tijd verdwaalde ik steeds 
vaker in de streek en Emilie trachtte mij tevergeefs uit de 
auto en van de weg te halen.

Meneer Haller woonde aan het einde van de nauwelijks 
verharde veldweg die voorbij het monument voor de Cana-
dezen, een van de vele in de streek, naar beneden slingerde 
tot aan de oever van de Othain. Bij helder weer zag je het 
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monument van ver, de witte steen schitterde verblindend in 
de zon. Vandaag doemde het pas in de laatste meters op.

Daniel en ik hadden deel uitgemaakt van het eerste eska-
dron jagers van de Royal Canadian Air Force. Ik was me-
canicien en onderhield de CF–104 Starfighter waarmee 
Daniel verkenningsmissies deed. In oktober 1956 waren 
we met de pakketboot aangekomen in Le Havre. Van daar 
ging het met de trein naar Parijs en van Parijs naar Mont-
médy. De laatste kilometers naar de legerbasis in Marville 
legden we in konvooi af.

Pas een halfjaar later zouden we verenigd worden met 
onze liefjes. Margret, haar naam had ik dagen en nachten 
gepreveld, haar foto droeg ik mee in het kleine kaki etui 
op mijn borst. Een maand voor mijn vertrek waren we 
getrouwd en we hadden op huwelijksreis in Tadoussac 
gevreeën. We waren elkaars Amerika, de ontdekking van 
een nieuwe, spannende wereld. Margret werd zwanger, op 
de foto’s die ze stuurde zag ik haar buik zwellen.

We waren allemaal zwanger in die tijd, ook de jonge-
mannen, van een toekomst en de missie om het Westen te 
behoeden voor nieuwe gekken. De oorlog was voorbij, 
onze oudere broers waren van Nederland tot Italië inge-
haald als helden, we verzamelden thuis kaartjes met won-
derlijke namen: Knokke, Zak van Falaise, Xanten, Olden-
burg, Syracuse. Maar er waren ook veel jongens die niet 
in die roes van de bevrijding konden delen. Daniel was 
een van hen: zijn broer had nooit geweten dat de krauts 
verslagen werden, hij sneuvelde op de stranden van Nor-
mandië. Het was voor Daniel een extra reden om dit land 
van frogs, met wie hij nooit echt had willen verbroederen, 
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voorgoed achter zich te laten toen hij gedwongen werd 
om uit dienst te treden.

Terwijl mijn wagen zich vervaarlijk waggelend naar bene-
den slingerde, zocht ik tevergeefs naar de naam van Daniels 
vrouw. Ook zij was zwanger geweest toen ze in Canada 
op het vliegtuig stapte. We waren ongeduldig. Van som-
mige jongens hadden de vrouwen al dezelfde route met de 
pakketboot afgelegd als wij voor hen. Maar het ging ons 
allemaal veel te traag. Elke dag zagen we op de basis hoge 
politieke en militaire pieten af en aan vliegen, maar voor 
onze vrouwen zou een luchtbrug niet kunnen?

In de kantine kwam er op een avond net geen muiterij 
van. Een van de officieren, met een flink stuk in de kraag, 
begon de mannen jennend met ‘sissy’ aan te spreken. Vrou-
wen, zei hij, zouden een ‘douleur’ zijn voor wat hij onze 
gluteus maximus noemde, een zwakke plek op onze sterk-
ste spieren. We zouden, zei hij — een van ons vol in het 
kruis grijpend — verslappen. Een handgemeen werd maar 
net vermeden en uiteindelijk kregen we toch onze zin. De 
vrouwen zouden worden overgevlogen. 

Louise! Net toen meneer Haller molenwiekend met zijn 
armen in mijn richting kwam gelopen, schoot de naam 
van Daniels liefje mij weer te binnen.

Elke dag was hij de Fransen meer gaan haten, Daniel.
‘Dit land heeft de helft van mijn familie afgepakt, en 

waarom of voor wie? Voor die uit hun mond stinkende 
boeren en hun lookhoeren. Ces emmerdeurs.’
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Ik had van meet af aan een grotere mildheid ontwikkeld 
voor dit ons zo vreemde gastland. In de brochure Be a 
Good Canadian Overseas, die we bij onze inscheping had-
den meegekregen, stond dat deze regio tot drie keer toe 
een oorlog te verduren had gekregen. De Frans-Pruisische 
Oorlog van 1870 en twee wereldoorlogen. De oudste hui-
zen in de streek droegen nog de sporen van schrapnels.

In de muur van de boerderij van meneer en mevrouw Hal-
ler zaten obussen verwerkt. Mevrouw Haller stond in het 
deurgat, de handen in haar zij. Ik stapte leunend tegen de 
gierende wind het erf op. De regen striemde ijzig koud 
tegen mijn wangen. We waren dit soort weer niet gewoon 
in de Gaume. Hier hoorde een microklimaat te heersen. 
Warme zomers, milde winters.

‘Valt de koningin nog te redden?’ schreeuwde meneer 
Haller.

‘On verra’, schreeuwde ik terug. Ik had me thuis al in 
mijn beschermende kledij gehesen, meneer Haller reikte 
mij zijn hoge visserslaarzen aan zodat ik mij in het water 
kon wagen. In het midden van de anders zo rustige rivier 
kolkte het water met immense kracht in de richting van 
Montmédy. Ook aan de rand, op de plaats waar ik deze 
zomer met vijf grote stappen de veilige afstand tussen me-
neer Hallers bijen en de nu onzichtbare oever had gede-
monstreerd, leek het water mij te krachtig om er zonder 
bescherming in te waden.

‘Een touw!’ schreeuwde ik meneer Haller toe.

Louise, zoals Daniel haar mij had beschreven en zoals ik 
haar had gezien op die ene foto die ook hij op zijn borst 
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droeg, leek mij een schoonheidskoningin. Maar toen ik 
haar die dag in april voor het eerst in levenden lijve ont-
moette, was ze meer wrak dan vrouw. Margret was er niet 
minder slecht aan toe geweest.

Meneer Haller knoopte het touw dat ik om mijn middel 
had geslagen rond de stevigste beuk op zijn erf. De mare-
tak in de kruin danste woest boven onze hoofden. Hij stak 
zijn duim in de lucht terwijl ik het water in stapte. Ik 
prevelde in gedachten de eed van de bijenhoeder. ‘Hoed 
als koning het bijenvolk tegen verkilling en verstikking, 
mijd verdrinking en verminking, vrijwaar van bezetting 
en besmetting, verdroging en beroving.’

***
De koningin was gespaard gebleven, de kolonie was uitge-
dund, maar zou overleven. Het gevecht met de natuur had 
mij afgepeigerd, de kilte trok langzaam weg uit mijn botten. 
Emilie bracht mij een kop hete zwarte thee. We zaten zwij-
gend voor de televisie, waar we elke dag konden zien hoe 
de orde in de wereld almaar verder zoekraakte. Het nood-
weer trof heel West-Europa. Straten die blank stonden en 
een aanhoudende storm hadden niet belet dat er ook van-
nacht weer slag was geleverd met de ordetroepen in Parijs.

Emilie klakte met haar tong, dat deed ze altijd wanneer 
ze onraad rook. Ze wist onze zoon, Alain, daarbuiten er-
gens in het tumult. Ze hield van hem, had het altijd al beter 
kunnen vinden met hem dan ik, maar zijn honger naar 
avontuur baarde haar de laatste tijd zorgen. Ze wreef het 
mij aan. Alain had zich, zo meende zij, verzet tegen de 

binnenwerk.indd   15 7/02/18   15:16



16

lankmoedigheid die ze in mij vermoedde en die ze een 
typische karaktertrek van de loyale soldaat noemde. Haar 
vader was er ook een geweest.

Ik voelde me niet aangesproken. Ik had ook nooit ge-
snakt naar het soort Ordnung waar Daniel, ondanks zijn 
aangeboren nonchalance, een ongezonde heimwee voor 
ontwikkelde nadat zijn leven als een splinterbom uit el-
kaar was gespat. Hoe feller zijn haat voor de Fransen, hoe 
groter zijn onredelijke verlangen naar de strakke voren 
waarmee de Duitsers vier jaar lang de hele wereld hadden 
willen omploegen. Hij nam het niet de Duitsers maar de 
Fransen kwalijk dat zijn broer aan stukken was gereten 
door mortieren.

‘Heb je Alain proberen te bellen?’ vroeg Emilie, die 
mijn gedachten altijd beter raadde dan ik wenselijk vond. 
We hadden al dagen niets meer van hem gehoord. Het bed 
in de caravan waar hij zijn intrek had genomen, was al 
twee nachten onbeslapen. De caravan was Emilies idee. 
‘Zo hoeven jullie elkaar niet voor de voeten te lopen’, had 
ze gezegd.

‘Nee, ik ging ervan uit dat jij dat wel al gedaan zou 
hebben.’

‘Ja, natuurlijk’, zei ze kortaf en ze verdween in de keu-
ken. Hoe slechter gestemd ze was, hoe luidruchtiger ze in 
kasten en laden begon te rommelen. We hadden beiden 
onze eigen manier om de verstomming van het hart te 
overstemmen. Niet zozeer orde, als wel beheersing stelde 
ik meer dan wat ook op prijs. Het een verhield zich tot het 
ander als het noodlot tot het lot.

Als Emilie zich terugtrok zonder beeld of klank, het ge-
rommel met keukengerei niet te na gesproken, ging ik ach-
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ter de secretaire zitten in de hoek van de woonkamer. Ik 
hield er nauwgezet het logboek bij van de eigen bijenvolken 
en die van de dichte of verre buren die ik nu en dan te hulp 
schoot, zoals vandaag meneer Haller. Buckfastbij, krainer-
bij, honingbij. Ik documenteerde de migraties en de sterfte, 
de bedrijvigheid en de productie. Het gaf mij rust.

Ik noteerde: ‘Haller, krainer, vermoede sterfte: 30 procent, 
oorzaak: verdrinking volgend op verdwaling door desori-
entatie ten gevolge van noodweer, kans op herstel: redelijk.’

Ik knipte het licht boven de secretaire aan. Buiten ver-
hulden dikke zwarte wolken dat het pas late middag was. 
Tussen de tegen het raam trommelende kralen van weer 
een volgend regengordijn door hield ik een oog gericht 
op mijn bijenkorven. Ik bedacht dat mijn goede raad aan 
meneer Haller niet volledig was geweest. Wat als het ge-
vaar niet vanaf de grond, maar uit de lucht kwam?

Op zaterdag 27 april 1957 zou een vliegtuig een eerste lich-
ting vrouwen overbrengen. Daniel en ik wisten met ons 
geluk geen blijf toen we hoorden dat onze vrouwen mee 
konden aan boord van die eerste vlucht. Om discussies te 
vermijden had de leiding de overkomst alfabetisch geor-
ganiseerd. De letters A tot en met H waren als eersten aan 
de beurt: Daniel en ik, Hilfiger en Helmer, waren de hek-
kensluiters op de passagierslijst.

Er heerste die dag in de mess een uitgelaten sfeer. Het 
leek wel een kinderpartijtje, maar dan zonder ballonnen 
en met testosteron. Uit de transistor klonk de hit van Elvis 
Presley, ‘All Shook Up’. 

In de mess stond de dag al weken rood aangekruist op 
de kalender achter de toog. Een van ons had speciaal een 
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lippenstift gekocht om deze dag te markeren. En zwarte 
netkousen, die hadden gediend voor de wekelijkse, door 
de officieren oogluikend toegestane bonte avond. Iemand 
was zo vooruitziend geweest om de kousen door het toilet 
te spoelen. Een ander had in de loods alle pin-ups uit de 
Paris Match van de muur gehaald. Ook Suzy Parker, mijn 
favoriet. Als ik mijn ogen dichtkneep en op enige afstand 
naar haar beeltenis keek, vond ik dat ze een beetje op 
Margret leek.

Alleen het weer in Ottawa kon nog roet in het eten 
gooien, dus repten we ons elke ochtend naar de luitenant 
die het dagelijkse nieuwsbulletin annex weerbericht op-
stelde. Hij was die ochtend even opgewonden als wij, maar 
om een andere reden, want hij was vrijgezel.

‘Hier, Nathan!’ Hij tikte met zijn worstvingertje op het 
bericht dat hij net van de hels reutelende telex had ge-
scheurd. ‘De Russen komen!’

Hij toonde mij een bericht uit Bonn. De Sovjets zouden 
in de door de Verenigde Naties tot atoomvrije zone uitge-
roepen landen van Midden-Europa begonnen zijn met de 
bouw van lanceerplatformen voor middellangeafstands-
raketten. Samen met Oost-Duitsland, Polen en Tsjecho-
Slowakije hield het Westen de adem in.

‘We dachten dat de wereld over haar gekte heen was, 
Nathan, maar het rad draait altijd maar door.’

‘De geschiedenis herhaalt zich nooit’, zei ik. Al wist ik 
toen al dat dat vooral gezegd wordt door wie zich altijd 
weer bereid toont om de geschiedenis hetzelfde heilloze 
pad op te jagen. Maar niets vermocht die ochtend mijn 
goede humeur te verpesten.
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‘Trouwens, gekte? Dan is dit toch goed nieuws, luite-
nant?’ Ik wees hem plagend op het bericht dat onder dat 
over de Russen stond. De Wereldgezondheidsdag zou vol-
gend jaar voor het eerst in het teken staan van wat met een 
nieuwe term ‘geestelijke volksgezondheid’ werd genoemd. 
‘Zo gaat over de hele wereld de mens zich meer bezinnen 
op de geest’, las ik voor, ‘in een tijd waarin de techniek en 
de gerechtigheid op het materiële welzijn hoogtij vieren.’

Matig bewolkt en in de latere middag kans op neerslag. 
We kregen het verlossende bericht dat het vliegtuig op het 
geplande uur opgestegen was.

Om drie uur zwaaide de poort van de loods met een 
oorverdovend geratel open en verzamelden we op de lan-
dingsbaan. Daniel had de platenspeler van de mess naar 
het midden van de loods versleept, het stalen gevaarte 
werd een immense klankkast.

Well, Honeycomb, won’t you be my baby
Well, Honeycomb, be my own
What a darn good life
When you got a wife like Honeycomb

Of ik de hint snapte, schreeuwde Daniel boven de hit van 
Jimmie Rodgers uit. Ik kon ruiken dat hij te kwistig was 
geweest met de eau de cologne.

Hij wachtte niet op een antwoord, maar fluisterde voch-
tig geil in mijn oor: ‘Eén bloem bevrucht, maar nog ge-
noeg andere gaatjes te vullen.’

Ieder van ons — maar elk voor zich, want je deed niet 
flauw in dit gezelschap van mannen — vroeg zich af of 
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straks niet zou blijken dat ons geheugen ons bedot had. 
We hadden elkaars verwachting opgestookt en in onze 
verhitte verbeelding waren onze liefjes allemaal versmol-
ten met de pin-ups die we dagelijks om ons heen zagen.

Op de landingsbaan stonden we in verspreide slagorde 
naar de hemel te gapen. De wolken hingen laag en we 
hoorden het vliegtuig voor we het zagen. Langzaam zwol 
het gegrom aan tot het de muziek overstemde. Het duurde 
eindeloos lang voordat het silhouet van de kist zich in de 
wolken aftekende.

Ik wendde de blik even af van de hemel en keek om me 
heen. Ik meende bij Daniel ter hoogte van zijn kruis een 
fikse bobbel te zien. Andere mannen stonden al te wuiven, 
hoewel de vrouwen ons vanuit het vliegtuig onmogelijk 
konden zien.

De brede kakigroene onderkant van het vliegtuig 
daalde loom uit de wolken neer. De motoren brulden, van 
Jimmie Rodgers was niets meer te verstaan. De kist maakte 
een bocht naar het oosten en verdween achter de loods, 
om vervolgens aan de zuidkant de landing in te zetten.

Daniel kwam dichterbij staan. De wolk van eau de  
cologne die hem omgaf, was inmiddels vermengd met de 
geur van zweet. Ik kon zien dat hij zich ergens zorgen over 
maakte.

‘Onze vrouwen zijn geen jeeps, toch? Of vee?’
Ik begreep eerst niet wat hij bedoelde. Hij wees naar de 

dalende kist.
‘Acht uur dáárin? Een gezonde, jonge soldaat mis-

schien, but our angels?’
Niemand anders scheen zich dat af te vragen. De liefde 

maakte gehaast, roekeloos.
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De kist raakte de grond met een geweld dat inderdaad 
vloekte met de frêle vracht die we aan boord wisten.

Achter onze rug bleef de naald van de platenspeler han-
gen in de laatste groef. Het joeg een knetterend geluid door 
de loods, alsof de hele basis onder hoogspanning stond.

Kreunend kwam het vliegtuig tot stilstand. Het was on-
mogelijk om iets te zien achter de door stof en regen mat 
geworden raampjes. Ineens kwamen van achter beide kan-
ten van de loods wel vijf ambulances de landingsbaan op 
gescheurd. Niemand van ons had hun aanwezigheid tot 
dan toe gemerkt. We keken elkaar verschrikt aan. Wat ge-
beurde er? Verwachting maakte in minder dan geen tijd 
plaats voor onredelijke, dierlijke angst.

Het tafereel dat zich vervolgens ontvouwde, zou nooit 
meer mijn gedachten verlaten. Opnieuw en opnieuw werd 
de film ’s nachts op mijn netvlies afgespeeld. De laadklep 
ging open en het vliegtuig spuwde zijn menselijke lading 
uit. Vanwaar we stonden herkenden we geen enkel gezicht, 
maar we zagen wel dat de passagiers er allerberoerdst aan 
toe waren. Onze Suzy Parkers, onze Marilyn Monroes, ze 
klauwden met hun handen naar hun buik, die bij een tien-
tal van hen, onder wie Margret en Louise, flink opbolde. 
Kotsend stapten ze op de landingsbaan.

Instinctief begonnen we in de richting van de ambulan-
ces en het vliegtuig te hollen, maar de militaire politie was 
vastbesloten om ons op een afstand te houden. Er werd 
gejammerd en gevloekt — ook ik schreeuwde het uit —, 
geduwd en getrokken. Ik zag hoe Daniel een brigadier een 
vuistslag gaf, waarop een andere brigadier hem in een 
houdgreep om zijn middel tegen de grond hield.

‘Louise!’
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Haar naam verliet Daniels keel als kokende lava een 
vulkaan. Iedereen van ons begon de naam van zijn eigen 
geliefde te schreeuwen.

***
Wind en regen waren gaan liggen, de hemel was helemaal 
opengetrokken. In de bijenkorf ging het leven als vanouds 
verder. Bijen keerden altijd terug naar hun oorspronke-
lijke staat; zolang het gevaar niet gelijkstond met totale 
uitroeiing zuiverden ze alle verlies razendsnel aan.

Emilie beet haar nagels stuk. ‘Waar blijft hij? Wat is er 
in godsnaam met hem aan de hand?’

‘Hij heeft altijd al zijn weg terug gevonden’, probeerde 
ik haar te sussen.

Ze klakte voor de zoveelste keer die dag met haar tong. 
‘Je zoon is geen bij, Nathan.’

De volgende 24 uur verwerd de ziekenboeg tot de plek 
waar voor velen van ons het geloof in de toekomst stremde, 
de verwachting van gisteren gesmoord werd in een orgie 
van gekerm en gejammer. Dokters en verplegers met be-
bloede witte schorten liepen af en aan, bonkige mannen 
stonden en zaten op de gang te trillen als een espenblad. 
Ik durfde Margret niet onder ogen te komen en het was 
een marteling en een geruststelling tegelijk dat het verple-
gend personeel het ons in die eerste uren ook verbood. 
Maar ik hoorde haar gehuil tot op de gang, het ging door 
merg en been. Ik had maar één wens, die voortdurend in 
mijn hoofd hamerde: dat het ophield.
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Na een eeuwigdurend uur nam het jammeren eindelijk 
af. Er viel een stilte, zwaar als in het oog van een windhoos. 
Ik durfde weer adem te halen. Toen ik werktuiglijk een paar 
stappen zette in de richting van de deur waarachter ik Mar-
gret vermoedde, hoorde ik plots een baby huilen. Ik ver-
snelde mijn pas, duwde de deur open, maar werd meteen 
weer door een potige verpleger naar buiten geduwd.

Op de gang bleef ik beduusd staan. Ik verwachtte elk 
moment een dokter te zien verschijnen die mijn naam zou 
afroepen en mij alvast zou feliciteren. Eind goed, al goed.

Maar de dokter kwam niet en in plaats van vreugdekre-
ten hoorde ik Margret vloeken met gorgelende keelgelui-
den. Het klonk als de stem van een bezetene, het vele 
kermen en schreeuwen van het voorbije etmaal had haar 
stembanden kapot gegeseld.

‘I want to see my baby, you bastards! ’
Het duurde minstens nog een halfuur voor ik eindelijk 

mijn naam hoorde roepen. Een jonge dokter gebaarde dat 
ik hem moest volgen. Ik liep achter hem aan door een 
andere deur dan die waarachter Margret lag. Hij leek erg 
zenuwachtig en ik voorvoelde dat ik geen goed nieuws 
moest verwachten.

‘Uw echtgenote maakt het goed, meneer Helmer. Ze 
slaapt nu. We hebben haar een stevig kalmeringsmiddel 
toegediend.’

Hij staarde naar zijn bureaublad, vermeed het om mij 
aan te kijken.

‘Ze is toch…?’
‘Bevallen?’ Hij knikte. ‘Ja, u hebt een zoon.’
Er volgden geen felicitaties, enkel een diepe zucht.
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‘Ik zal u uw kind laten zien, meneer Helmer, maar ik 
moet u waarschuwen. Het is geen fraai gezicht.’

Hij vroeg mij opnieuw hem te volgen naar de zaal ach-
ter zijn bureau. In vier glazen couveuses lagen evenveel 
baby’s op een rij.

‘Anderhalve à twee maand te vroeg geboren’, zei de dok-
ter. Hij boog zich over de couveuse waarop aan het voe-
teneind een kaartje met mijn naam was bevestigd. ‘Baby 
Helmer’ stond er. Margret en ik waren het nog niet eens 
geworden over een naam. Daar lag het, bijna geheel aan 
het zicht onttrokken, ingepakt in zwachtels die enkel de 
gesloten ogen en het neusje vrijhielden. Het pakketje had 
in een schoendoos gepast. Toen de dokter aanstalten 
maakte om de baby uit de glazen stolp te tillen, legde ik 
mijn hand op zijn voorarm.

‘U hoeft het niet te wekken’, fluisterde ik.
‘Daar hoeft u niet voor te vrezen, meneer Helmer. He-

laas, zou ik zeggen. We hebben het kind in een diepe slaap 
gebracht opdat het de pijn niet zou voelen.’

‘Pijn?’
Hij knikte. ‘Uw kind lijdt. De darmen, nieren en ogen 

zijn… Wel, ze werken niet naar behoren.’ We keken elkaar 
een moment zwijgend aan. ‘Er is meer, meneer Helmer. Ik 
kan u niet voorbereiden op wat u te zien zult krijgen. Mis-
schien wilt u…’

‘Wat? Vertel het dan! Laat het mij zien!’
‘Goed dan.’ Hij tilde het kind op en begon de zwachtels 

traag af te wikkelen, van onder naar boven. 
Soms kun je de blik niet afwenden, terwijl je al weet dat 

je datgene wat je te zien zult krijgen voor de rest van je 
leven zult willen ont-zien. Links van het buikje zag ik een 
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arm, maar aan de rechterkant zat een handje rechtstreeks 
aan de schouder vast, als de vleugel van een kuiken, een 
schertsengel. Ik bleef ook kijken toen het hoofd uit de 
windsels tevoorschijn kwam. Het had geen oren. De dok-
ter trok een ooglid omhoog, op de plaats waar je een oog 
moest zien, zat een geel-groen gemarmerde knikker.

‘Hoe…’
‘Het maakt geen schijn van kans, meneer Helmer. Het 

is een kwestie van uren. Mijn vraag is of u wilt dat uw 
echtgenote…’

Ik schudde mijn hoofd. Ik wilde niet dat ze dit zag, het 
kind zou toch sterven, het leek mij een daad van barmhartig-
heid om haar verdriet niet nog meer te bezwaren. Laat haar 
op z’n minst een zuiver dood kind herdenken, dacht ik.

De dokter knikte, pakte het kind weer in.
Toen ik even later uit de ziekenboeg kwam, trof ik daar 

een uitzinnige Daniel aan. Hij werd door twee gespierde 
verplegers ondersteund en tegelijk in bedwang gehouden. 
Hij merkte mij niet op, gevangen als hij was in zijn eigen, 
imploderende hoofd. Ik hoorde nog dezelfde avond dat 
Louise tijdens de bevalling gestorven was. Ze hadden het 
dode kind uit haar moeten wegsnijden.

’s Avonds werd ik op de basis aan de telefoon geroepen. 
Mijn kind was vredig ingeslapen, zo werd mij verteld. En 
of de dokter mijn echtgenote op de hoogte moest brengen 
zodra ze wakker werd, of diende hij te wachten op mijn 
komst?

Ik begon onbedaarlijk te trillen over mijn hele lichaam.
‘Vertel het haar maar’, zei ik.
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