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Hij wist niet dat het een Engel van
God was. Hij groette hem en zei:
'Vamraar zijt gij, beste kerel?,

(fobias 5r6)

Proloog (1)

Rotte rdam- Cent rum, maandag 24 december 1990, 15,45 uur (daar)

Het rÍas niet druk in het stadhuis aan de Coolsingel. De toebereidselen tot
het KersÈfeest hielden de meeste mensen thuis. Bovendien was het weer
abominabel. Van tijd Lot tijd rÍas het gerommel van een naderbij komend
onweer te horen, en op het glazen dak van de afdeling Burgerlijke Stand
kletterden regenbuien neer.

Voor een der loketten schudde een oude heer met een bril en een grijzè snor
de druppels van zijn paraplu en knikte de jonge lokettiste vriendelijk Loe.
'Goedemiddag juffrouw. lJat een weer, niet? Ik wilde graag een uittreksel uit
het Bevo lkings regis te r aanvragen. n

Het meisje haalde het loetsenbord van haar compute rte rminal naar zich toe.
'Dat kan, mljnheer. Mag ik uw naam? En geboortedatum?"
"De naam is Bosveld," antrdoordde de bejaarde. "Adrianus Bosveld. Geboren 23
sèptember 1913 . . .'
Op hetzelfde noment flikkerde door het koepeldak het hel1e schijnsel van een
bliksemflits, onmiddellijk gevolgd door een oorverdovend ratelend geknal.
TegelijkerLijd doofden alle beeldschernen, Iampen en andere electrische
voorzieningen uit. Overal heerste duisternis...

Rott.e rdam- Cent rum, maandag 24 december 1990, 15.47 uur (hier)

De oude heer Bosveld r,raehtLe geduldig tot de consternatie, die uitgebroken
was na de blikseminslag, tot bedaren zou zijn gekomen, en de lichten weer
aan zouden gaan, wat na verloop van enkele minuteE het geval was.
Toen trok hij verbaasd de wenkbrauwen op. !ía s de verlichting nu hoger,
sterker dan vóór de stroomstoring? Op onverklaarbare wijze had hij de indruk
dat er iets in de ruimt.e was veranderd. Íets in de atmosfeer, hij zou niet
prec.ie s kunnen zeggen wàt.
Bovendien had blijkbaar de jonge lokettiste van de duisternis gebruik
Semaakt om neg te gaan. Achter de balie zat nu een oudere dame, die hem
vriendelijk over het randje van haar bril aankeek.
"Dag meneer. I,Ie hebben weer lj.cht, zoals u ziet. Iíaarmee kan ik u helpen?,'
"lJe1, eh... ja, ik kwam voor een uittreksel uit het Bevolkingsregister,,
anLwoordde de heer Bosveld. Mijn naam is Adrianus Bosveld, geboren in
Rot.terdam op 23 seplember 191-3...,,
Hij keek toe hoe de dame de gegevens invoerde, aandachtig oaar heL scherm
staarde, heL hoofd schudde, en opnieuw begon.
"Wi1l u de geboorLedatum nog even herhalen, meneer?', vroeg ze met een
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verblufle uitdrukking op haar gezicht.
'September, de 23e, 1913,' antwoordde Bosveld. ,'Ik ben dus 77 jaar, a1s ik
het we1 heb. Maar ik geef toe dat ik er jonger uitzie. Kan de computer her
niet vinden?'
De ambtenares schudde heL hoofd.
'Ik heb hi.er in m'n bestand maar één Adrianus Bosveld. .. Maar die is op t4
juli 1946 geboren. Dat kunt. u dus ni.et zijnl,
"Nee, was 't maar waar, n gaf de bejaarde toe. ',Tja, ik zou haast zeggen dat
urr, eh,., bestand dan inderdaad niet k1opt. Ik kan u verzekeren daL i.k
heus. . . Maar \,íat is er?,'
De lokettiste had haar bril afgezet en staarde onthutst naar haar
beeldscherm. "Ik heb hier töch een Adrianus Bosveld van september 1913,"
stamelde ze, "maar, . .n
"Maar rsat, mevrouw? n

"Die is op 14 mei 1940 overleden, volgens onze gegevensl'
De oude Bosveld fronste het voorhoofd.
'Ik wil niet vervelend doen, maar ik weet zeker dat ik nog in leven ben, "
zei hij. "Wat nu? Krijg ik nu gëen uittreksel uit dat Bevolkingsregister?'
De dame haalde verbijsterd de schouders op.
"Ik ben bang dat 't niet gaat. Het zal een fout in het bestand zijn.,.
ergens. Ik za1 er meteen werk van maken. Ik noteer uw gegevens. Iíilt u dan
zo vriendelijk zijn volgende week nog even langs te komen?"
Verbaasd wandelde de heer Bosveld weer naar de uitgang, waar de glazen
deuren op zijn nadering automatisch opensprongen, \íat de verbazing van de
oude heer nog deed toenemen.
"Buitengewoon vreemd..." prevelde hij. 'Ik had er een eed op durven doen dat
ik door een dr66ideur naar binnen was gekomen. Ben ik nou zó in de war?"
Doch dit had nj-ets te betekenen vergeleken bij war hem buiten te vachlen
s tond,
Bij de uitgang aan de Coolsingel deinsde hij achteruit alsof hij door een
reuzenvuist was getroffen. Hij greep zich met beide handen naar het hoofd en
sloot de ogen.
"I{at... wat is er met me gebeurd?" fluisterde hij tenslotte. "Ben... ben ik
krankzinnig geworden. ..? Waay ben ik?"
Hij opende de ogen weer en keek Eaar alle kanten rond, maar kon er niet
omheen: de Coolsingel was er niet meer!
Hij draaide zich om. Het stadhuis stond er nog sleeds. Daarnaast was het
Hoo fdpos tkantoor te zien. Maar aan de overkanl ontrolde zich voor zijn
uitpuilende ogen een hem volslagen onbekende boulevard, vol hoge, moderne
kantoo rgebouwen, torenflats en andere nieuwbouw. Rechts schitterde een grote
fonte in .

Langzaam, a1s een beschonkene, strompelde de heer Bosveld van heL bordes.
Verdwaasd begon hij, alsof hij zich in een ondoordringbaar doolhof bevond,
te lopen in het centrum van een stad die hij nj-et kende, en nooil gekend
had,

Proloog (2)

Rotte rdam- Cent rum, het Haagse Veer, maandag 24 december 1990, 15.46 uur

Met een doffe klap plaatste inspecteur D.J. Bruins van de Rotterdamse
recherche (afdeling Moordzaken) de zoveelste loodzware kartonnen doos op



zijn bureau en trok het deksel open. ,,Af te leggen dossiers iaargang 1940 -
onopgelosle zaken, meldde het etiket van de archiefdienst.
Vroeg in de ochtend had een man in een slofjas een steekuTagen vol dozen bij
Bruins afgeleverd. 'Had u soms die hele berg ouwe troep besteld?" vroeg
hij, met een behendige beweging zijn wagentje lostrekkend. Zonder te
antwoorden tekende Bruins hel ontvangstbewijs dat hem werd voorgehouden. Met
het slag mensen die het verleden enkel konden zien a1s een 'berg ouwe troep'
sprak hij liever nier.
De afdeling Moordzaken lag er trouwens stil en verlaten bij. De meeste
medewerkers hadden de verleiding niet kunnen r^reerstaan om die ene werkdag
tussen het r,reekeinde en de Kerstdagen vrijaf te nemen. En zo was Bruins
geheel al1een achtergebleven. Hij gaf er niet om. Integendeel zelfs. Het
waarnemen van de dienst stelde hem in j.eder gevat vrij van het 'gezeltig'
kerstinkopen doen met zijn vrouw. Met een lichte huiver dacht de inspecteur
aan hordes winkelende mensen die zich met uitpuilende boods chappenias sen
Lussen de toonbanken doorwrongen; de lege ruimte om hem heen begon er aI
direcL iet.s minder naargeestig uj-t te zien.
Om de saaie dagen voor en na Kerst op de afdeling Moordzaken toch enigszias
door te komen - zelfs de onderwerel-d hield zich dan rustig, zo leek het -
had Bruins er de laatste jaren een gewoonte van gemaakt om urat oude, nog
steeds openstaande dossiers door te nemen. Aangezien die na 50 jaar
defi4itief in het archief verdwenen, waren dit jaar dus de stukken uit 1940
aan de beurt.
De inspecteur schoof zijn stoel nog tat aan, stak een enorme bolknak op
(van een kwaliteitsnj-veau dat hij thuis van zijn vrouw niet mocht roken) en
haalde de eerste map uit de doos. ,,Dossier Jozef Bosveld - verdwijning, las
hij op de kaft. Buiten roÍme1de een z.waa r onweer; regenvlagen striemden
tegen de ramen van het politiebureau. Binnen echter was het stil en rustig.
Traag kringelde de sigarenrook naar het plafond.
Misdaad was zijn beroep en geschiedenis zijn hobby; Bruins was dan ook aI na
enkele seconden geheel verdiept in ï,at de dichtbetyple bladzijden hem te
vertellen hadden. Dat was Íriet weinig, maar in het kort kwam het op het
volgeflde nee r.
0p 20 april 1940 was een zekere Jozef Bosveld, de jongste zoon van de
bekende Rotterdamse zakennan en r ijrarie lhande laa r petrus MarÈinus Bosveld,
met de HAL scheep gegaan naar New York, in de Verenigde Staten. Een
afschrift van de passagierslijst bewees dit, alsmede een mondeling afgelegde
verklaring van Adrianus Bosveld (een oudere broer), die meedeelde dat hij
zijn broer Jozef hoogstpersoonlijk aan de kade had staan uitzwaaien.
Een telegram van 9 mei 1940, verzonden vanuit New York, meldde echter dat
bij aankomst in de haven de heer J. Bosveld zich niet meer op het schip
bevond. Had hij onderweg een ongeluk gehad? Onderzoek van de hutten en de
overige scheepsruimtes had niets opgeleverd. Overboord geslagen dan bij ruw
ríeer? De overtocht was buitengewoon rustig verlopen. Bleef over dat hij was
vermoord en dat de dader zich van het lijk had ontdaan door het over de
reling te gooien. Maar ook dat bleek onbewijsbaar, Een uitvoerige
ondervraging van de passagiers door de New yorkse politie had niets
opgeleverd.
Met deze vage berichten eindigde het lange telegram, zag Bruins. Nog
diezelfde dag was de oude heer Bosveld op het politiebureau geroepea, hoewel
het toen nog niet zeker was dat er een misdrijf in het spel rras. Daar had
hij de met de zaak belaste inspecteur verteld dat zijn jongste zoon naar de
V.S. was geémigreerd met de bedoeling er in het huwelijk te treden met een
Amerikaans meisje, dat hij een jaar daarvoor in Rotlerdam had leren kennen.



Einde verslag.
Bruins keek nog eens naar de datum die er boven stond: 9 mei 1940. ,,Dus één
dag voor het uitbreken vao de oor1og,,, peinsde hij, de askegel van zijn
sigaar in de prullebak mikkend. "Die zaak i.s natuurlijk nooit meër opgelost;
ze hadden in de dagen daarna wel wat anders aan hun hoofd.. Bovendien raakten
de contacten met de V.S. uiteraard geheel verbroken.,,
Hij wilde het dossier al sluiten, toen hij bemerkre dat er achter een leeg
ve1 papier nóg een verslag zat. Nieuwsgierig 1as Bruins:

'Rotterdam, 14 mei 1940, 8.50 uur, het Haagse Veer.

De als vermj.sl opgegeven heer Jozef Bosveld, geboren LZ-Z-lgL7, lraarvan
aanvankelijk werd aangenomen dat hij op 20 april jl. naar de V.S. was
vertrokken, is hedenmorgen dood aangetroffen, liggend aan de voet van de
Maasbruggen, in de nabijheid van het Bolwerk. Hij rras door verschillende
kogels in de rug getroffen, lIaarschijnlijk is trij in Ae nacht van 13 op 14
mei bij de gevechten rond de spoorbrug in het vuur van d.e Duitse troepàn
geraakt en om het leven gekomen. Door de verwarde situatie ontbreken nadere
gegevens.'

Langzaam legde Bruins het korte rapport terug in de map en fronste de
wenkbrauven. "A1lemachtig..., mompelde hij. ,Dàt is nog eens een vreemde
zaak. . . r



Hoofdstuk 1. De eerste gast

RoLt e rdam-Kral ingen, Vijverlaan no. Z, maandag 24 december 1990, 15.45 uur

De bureaulamp wierp een helder lichtschijnsel op het kleine, lrat gehavende
boekje dat voor mij op her vloeiblad lag. Op de kaft van goedkoop bruin
pakpapier stond in een oude rwet s -krul le rig handschrift geschreven: ,,Dagboek,
1 januari 1940 - 16 mei 1940". Er steeg een rÀ,at muffe geur van stof en
ouderdom uit op, zoals je die we1 ruikt in zaken voor trqeedehands spullen en
antiquarische boeken, waar het verleden op de planken staat te verg,elen.
Maar via die weg was dit dagboek niet op mijn bureau terechtgekomen. Dat
gebeurde nu precies een week geleden op een we1 even raadselachtige als
vreernde wij ze .

's Avonds laat thuisgekomen van mijn werk trof ik een pakje aan op de
deurmat. Blijkbaar had iemand het persoonlijk door de brievenbus geworpen,
want adressering en postzegels ontbraken op de verpakking. Op de achterkant
van een los toegevoegd visitekaartje sLond geschreven:

nceachte heer, bijgesloten boek\rerkj e Lrof ik aan in de nalatenschap van
mijn verleden maand gestorven vader. Ik neem aan dat het u za1 interesseren
er kennis van te nemen, temeer daar mij uit diverse aanwij zingen is gebleken
dat het eigenlijk vernietigd had moeten worden. JaÍÍtrne r genoeg tref ik u
thens niet thuis. Dat spijt me zeer, want er is een lang verhaal aan het
boek verbonden. I^Iellicht later beter. In ieder geval lrens ik u een goede
Kerst met dit stukje verledeu."

Dat was alles. Verder niets. Een ondertekening op het kaartje ontbrak. Zeker
vergelen. Het r,ras allemaal nogal raadselachtig. Uiteraard kon ik toen nog
niet vermoeden hoe letterlijk die laatste zj.n een week later in vervulling
zou gaan. . .
I.iel, dat van die verhinderde vernietiging klopte in ieder geval wel zo,n
beetje. De papieren kaft vertoonde brand- en schroeiplekken en de randen en
hoeken van de bladzijden waren zwart en bruin verkruld, net alsof het boek
door iemand in het vuur was gesmeten, maar er door een ander nog juist op
tij d lreer was uiLgehaald.
Er bleek evenwel toch een klein aanknopingspunt te zijn. De voorkant van het
visitekaartje vermeldde het zakenadres van een grote handelsfirma in
landbouwmachine s , met daaronder in kleine letters de naam van de directeur:
J. Houweling. In een poging deze mysterieuze persoon te achterhalen belde ik
enkele dagen daarna het bedrijf op, maar de telefoniste vertelde me dat de
heer Houweling voor een zakenreis naar de V.S. was vertrokken. 'Voor de duur
van drie maanden,' voegde ze er nog aan toe. Privégegevens werden niet
verstrekt. Nou, dat schoot niet erg op. Ontmoedigd beëindigde ik het
gesprek, me troostend met de gedacht.e dat ik dat 'lange verhaal' voorlopig
dan nog maar tegoed moest houden van de geheimzinnige gever.
Dat was vier dagen geleden. Drukke werkzaamheden hadden mij sindsdien steeds
weer verhinderd het boek ter hand te nemen, maar vandaag, de dag voor Kerst,
had ik er speciaal voor vrij gehouden. Het weer buiten liet trouwens weinig
andere activiteiten toe. Het regende a1 enkele uren onophoudelijk, en sinds
een kwartier volgden btiksemflitsen en donderslagen elkaar in een steeds
sneller tempo op. Na mijn bureaustoel nog iets te hebben aangeschoven sloeg
ik het dagboek open en 1as de aanhef op de eerste bladzijder
"Nieuwjaarsdag 1940.'Er volgde een beschrijving van een receptie, die het
midden hield tussen een gezellig familiefeestje en een treffen mel collega's
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uil de Rotterdamse zakenwereld. I,Ieinig schokkend misschien, maar hoe
verLrouwd en bekend waren mij al die namen; hoe vaak had ik ze vroeger niet
uit horen sprekenl Vanuit de bladzijden bloelde Langzaam een half vergeten
verleden op.
Doorbladerend en -lezend liet j-k mijn blik over de dichtbeschreven vellen
dwalen, om af en toe even te stoppen bij een naam, een speciale gebeurtenis.
Bijna al1es wist ik a1, en toch... Toen dit werd geschreven rcaren die
gebeurtenissen nog vers, wellicht nog maar enkele uren daarvoor gebeurd.
Maar mijn herkenning gold niet alleen de vermelde feiten, Want hoe goed nog
kende ik dat handschrift zèlf, hoe vertrour^rd kwam e1k woord me voor. Het r,ras
alsof ik onder het lezen de stem van de schrijver zèLf ze uit hoorde
spreken, stuk voor stuk.
l{ant hoer{rel hij aI zeventien jaar niet meer leefde, en deze teksten ruim 50
jaar geleden geschreven moest hebben, had ik ogenbtikkelijk en zonder de
geringste twijfel in het handschrift van de dagboek s chrij ve r dat van mijn
eigen vader herkend.

Zoals gezegd was het eerste gedeelte van het dagboek weinig spectaculair.
Voornamelijk de gebruikelijke famil ie - aange legenhe den passeerden de revue.
Bij 27 januari stond, dik onderstreept, het vroord ,'ver1oving", De naam van
mijn moeder volgde. Iot mijn verrassing stak er een soort briefkaarLje
tussen de bladen, waarop stond getypt:
nBeste Corrie en Anton. Ter gelegenheid Uwer verloving schenk ik jullie een
complete cassette tafelzilver, Ínode1 en soort naar verkiezing." De
ondertekening luidde: "Vader P, Bosveld.',
Nou, nou, dacht ik, het ging mijn opa in die tijd blijkbaar behoorlijk voor
de wind, dat-ie zulke cadeaus kon weggeven. Voorzichtig peuterde ik het
vastgeplakte kaartje los en draaide het om. De achterkant loonde de
afbeelding van een kloek modern bouwwerk, bestaande uit een groot winkelpand
met daarboven drie woonlagen en in de top een pakhui sve rdieping. 'P. Bosveld
- Rijwielkoning Middensteiger 9-11 (hoek Romeinsteeg) te Rotterdam" meldde
het onderschrift met gepaste trots, gevolgd door de wervende reclametekst.
"Koopt Nu Onze Onverwoestbare Prachtige Saturnus - een klasserijwiel."
Petrus Martinus Bosveld - hij was mijn opa van vaders kanl. Slechts vaag nog
herinnerde ik me een oude grijze man, rrraar ik in mijn vroegste jeugd we1
eens bij op schoot had gezeten. Hij was ergens begin jaren '50 overleden,
uitgeblust na de grote klap die hem op 14 mei 1940 was toegediend. IJant op
die dag was zijn levenswerk aan het Middensteiger, dat hij in 1934 nieuw had
laten bouwen op de plaats van drie kleine gesloopte panden, door Duitse
borunen van de aardbodem weggevaagd, Legelijk met de rest van het Rotterdamse
st.adscenlrum. En dat niet aIleen. Zijn oudste zoon Adriaan rr,a s daarbij om
het leven gekomen, bedolven onder het puin. Naar hem heette ik eveaeens
Adriaan. Zijn jongere broer Anton - mijn vader, de dagboeks chrij ve r - rras in
de naoorlogse jaren maar r,reinig succesvol geweest in de heropbouw van de
familiezaak, ergens in een pandje aan het einde van de Nieuwe Binnenweg. Het
bleef bij slechts een vage afschaduwing van de vroegere glorie. In 1973 was
hij overleden en ik, zijn enige zoon en kind, had enkel nog dit grote
woonhuis aan de Vijverlaaa van hem geërfd.
Zakeninsti-nct r^,a s echter iets dat mij geheel ontbrak. Ik deed de bijna
failliete firma zo snel mogelijk aan een zekere T. Japetus van de hand en
trad in loondienst bij een verzekeringsmaatschappij. Je moest nu eenmaal wàt
doen om in je levensonderhoud te voorzien,
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lja, dat Duitse bombardement en die jong omgekomen oudste broer van hem...
eigenlijk had mijn vader daar altijd erg zwilgzaam en gesLoten over gedaan,
Details had ik al helemaal nooit van hem te horen gekregea; om de een of
andere reden was hij daar gewoon de man niet naar geweest. Vreemd eigenlijk,
Misschien l,ras hij die dubbele klap wel nooit helemaal te boven gekomen. En
nu dan hield ik, na al die jaren van zwijgzaamheid, zijn dagboek in mijn
handen, iraarvan ik nooit het bestaan had vermoed, faat staaa ger.eten dal hij
er ooit een had bijgehouden.
Maar dat r{ras nog niet alles... Nu ik erover nadacht schoot het me te binnen
dat er nög een broer \{as geweest, Jozef, de jongste van de drie. Hoe zat dat
ook al weer? Deze Jozef was kort voor het uitbreken van de oorlog naar het
buitenland vertrokken, maar uiteindeJ-ijk toch omgekornen bij de gevechten
rond de Maasbruggen, of zoiets. Een nogal schilrmige geschiedenis, atles bij
elkaar, waar ik nooit het fijne van had vernomen. I^Ie1licht dat het dagboek
ook daarin ktaarheid kon brengen,..?
Nieuwsgierig 1as ik verder. Februari - maart - april l-940.., Uit de
opeenvolgende dagen viel fragmentarisch de groeiende oorlogsdreiging op te
makenr mobilisatie, internationale spanningen, angst en hoop, een vals
vertrouwen in de Nederlandse neuLraliteitspoli.t.iek... Maar daarnaast vonden
de alledaagse famil iegebeurtenis sen en de gewone zakelijke beslonrneringen
ruim hun plaats op de bladzijden.

Vanaf eind april nam het dagboek echtgr een even plolselinge als dramatische
wending. Dat begon orn precies te zijn op 20 april, de dag daL mijn vaders
jongste broer Jozef afreisde naar Amerika om er in het huwelijk te treden en
er zich blijvend te vestigen. Laat ik proberen om hieronder de m.i.
voornaamste passages uit het dagboek hTeer te geven, en wel zoals ik ze er
letterlijk in heb aangetroffen.

" Zaterdag 20 april 1940

Vandaag is Jozef naar Amerika vertrokken. Adriaan heeft hem naar de boot
gebracht en uitgezr{'aaid. Wat j aÍrmer dat vader en ik daar niet meer bij
konden zijn in verband met de zate rdagve rkoop I Het was vandaag weer een
bijzonder drukke dag in de winkel. Veel fietsen verkocht. Ik hoop dat het
Jozef daar goed za1 gaan en hij er gelukkig mag worden.

Dinsdag 7 mei 1940

ZojuisL neef Ton ontmoet en even met hem gesproken. Hij is ingedeeld bij de
afdeling genietroepen (mobilisatie) en is thans in Rotterdam gelegerd, in
het schoolgebour^i van het Libanon Lyceum aan de Ramlehweg te Kralingen.
volgens hem blijft het vrede. Laten we heL hopen. Ik trof hem toen ik
huisÍraarts keerde van een bezoek aan Corrie, op de Crooswijksche Singel.

Donderdag 9 mei 19 40

Vader ontving vanochtend een bijzonder ei-genaardig telegram uit New York.
Jozef zou zich bij aankomsl van het schip in de haven niet meer aan boord
hebben bevonden!? Naar het zich laat aanzien is hij spoorloos verdr^renen I De
politie aldaar vreest een misdaad. Vader is in de namiddag naar het Haagse
Veer geroepen, maar kon de inspecteur niet verder helpen. 'I,Ie zijn allemaal



zeer ongerust. Het ergste wordt gevreesd,

Vrijdag 10 mei t9 40

Nederland is in oorlog! De hele dag komen er Duitse vliegtuigen over. lfe
kunnen niet veeL anders doen dan thuis blijven en naar de nieuwsberichten op
de radio luisteren. I.Iat zal de toekomst nog brengen? Over nijn broer Jozef
niets meer vernomen.

Zor\d,ag 1,2 nei l-940, Eerste pj.nksLerdag

Nog steeds lroedt de oorlog. Er schijnt zwaar te worden gevochten in het
midden en het zuiden van het laud. De berichtgeving is verward. Het is
prachtig weer geweest vandaag; de formaties vliegtuigen zijn duidelijk te
zien. Vandaag is Rotterdam een paar keer door bommen getroffen. Het is een
chaos. Het Middensteiger lijkt we1 een kazerne; het werne lt van de soldaten
en er worden loopgraven aangelegd, De radio blijft onze voornaamste bron van
informatie.

Maandag l-3 mei 1940, Tweede Pinksterdag

Rotterdam dreigt nu werkelijk een frontstad te worden. Vanochtend zijn de
mariniers naar de Maasbruggen opgerukt om die te verdedigen. De Duitsers
zitten nu op Zuid en op het Noordereiland, De Maas lijkt momenteel het front
te zijn. Vesting Holland! Er werd de hele dag zwaar gevochten.
Ben samen met vader en Adriaan op het dak van ons huis geklonunen om naar de
gevechlen te kijken. Het ging er heet aan toe. De Z\íarte Duivels lijken het
te houden. Vader heeft vandaag de auto in gereedheid gebracht voor een
eventuele snelle vlucht. Za1 het nodig zijn? Niemand weet wat de Duitsers
zullen gaan doen. 0m op alles voorbereid te zijn pas ik deze avond op de
winkel (ik schrijf dit zittend tussen de fietsen). Vader houdt boven de
wacht bij de radio en Adriaan bevindt zj.ch momenteel in onze extra
r^rerkplaats aan de open Rijstuin om daar een oogje in heL zeil te houden. Er
liggen namelijk grote voorraden opgeslagen. Hj-j heeft een veldbed meegenomen
om er te kunnen blijven slapen..,
Het geruchl ging vandaag dat de regering naar Engeland is uitgeweken, samen
met het vorslenhuis... In de verte klinkt geweervuur. Het is Íru 23.50 uur;
wat zal er morgen gebeuren?

Dinsdag 14 mei 1940, 12.15 uur

Het is plotseling onwezenlijk stil geworden in de stad. De gevechten bij de
bruggen zijn, naar het schijnt, opgehouden. Ik schrijf op dit vreemde en
onger{one tijdstip in dil dagboek om nu vast te kunnen leggen lrat voor
Sruwelijks en onverklaarbaars er vanochtend is gebeurd.
Een politie-agent kwam aan de deur melden dat ze in de vroege morgenuren het
lijk van Jozef hadden gevonden in de omgeving van het !Íitte Huis. Zijn dood
r'ía s veroorzaakt door een aanlal kogels dat hem in de rug had getroffen. Het
enige dat de agent kon vertellen was dat Jozef j.n de afgeLopen nacht
waarschijnlijk in het vuur van de Duitse of Nederlandse troepen laTas geraakt
en direct dodelijk u,as gekíetst.t
Vader, Adriaan en ik zijn verbijsrerd door deze tijding. !Íe begrijpen het
niet... I,Ianneer en hoe is hij teruggekeerd? lJas hij eigenlijk we1
vertrokken? Wat is er aan boord van daL schip gebeurd? !Íe \reten hel niet. En



nu is Jozef dood, oorlogs s lachto ffe r in Rotterdam...
Als ik er nu, a1 schrijvend, over na begin te denken en me in herinnering
roep Írat er de l-aatste twee tot drie jaar zich binnen onze familie heeft
afgespeeld, dan begin ik iets te vermoeden. Een duistere verdenking. Jozef,
doodl Kan ik er met vader over spreken? Zeker is wel dat ik het nu nog niet
aan dit papier durf toe te vertrouwen...
De reden trouwens dat ik dit aLles zo maaÍ midden op de dag kan schrijven is
dat er verder niets te doen is. Vader en Adriaan zitten beneden in het
kantoortje achter de winkel en ik bev.ind me hier geheel alleen in de nok van
het pand, op de zolder boven de pakhui sve rdiep ing. Vanuit het open raam heb
ik een prachtig uiLzicht over de binnenstad en de Maasbruggen. Er hangt een
onheilspellende sfeer over de stad, Het is momenteel werkelijk onaards
sti1. . . "

Hier hield het doorlopend verslag op, bemerkte ik. Onderaan de pagina stond
echt.er, bijna onleesbaar en blijkbaar in grote haast neergekrabbeld:

"Thans 13.15 uur. Vl iegtuigge ronk . Duitse vliegtuigen komen boven de stad.
Tientallenl Mijn Godl Ik zie.,. ze gooien bommen... een bombardement op
Rotterdam... Sne1, vader, Adriaan... l.Ieg hierl "

Minutenlang bleef ik naar de laatste woorden zitten staren. Mijn Godl Dit
was werkelijk ongelooflijkt Ik had hier niet.s minder dan een direct
ooggetuigeve rs 1ag van het Duitse bombardement voor mij liggen, opgetekend
bij de aanvang van het drama. En dat nog wel door mijn eigen vaderl
Was dit nu het einde? Verlangend naar méér bladerde ik verder, om tenslotte,
na enkele lege bladzijden, uit te komen bij donderdag 16 mei 1940. In een
hoekig en sLerk bevend handschrift volgde een lang relaas van de
gebeurtenissen op de 14e mei van t94O te Rotterdam. Ik las:

"Donderdag 16 mei 1940 - avond

Vandaag is het tr4ree dagen geleden dat de grote ramp zich over ons heeft
voltrokken. Ik schrijf thans alle gebeurtenissen van die grur^,elijke dag
enkel en alleen op om ze zodoende op die manier van me af te kunnen zetten.
Het is niet de bedoeling dat iemand dit ooit te lezen krijgt. Wat voor zin
zou dat trou!Íens ook hebben?

Het lras ongeveer kwart over een 's middags toen de Duitse vliegtuigen boven
de stad verschenen en hun eerste bommen lieten va11en. Ik rende de trappen
af naar beneden en trof vader en Adriaan in het kantoortje achter de winkel.
Niemand sprak. 1.Iat viel er ook te zeggen? In een reflex van puur lijfsbehoud
drukten lre ons t.egen de muur aan; ik omklemde het dagboek als een talisman.
Buiten woedde de hel. Het pand leek heen en weer te golven bij de
oorverdovende bominslagen om ons heen, maar een directe voltreffer bleef
uit. Glasgerinkel duidde erop dat door de schokgolven de \trinkelruiten het
hadden begeven, lnstorten kon het pand gelukkig niet; het \,ra s immers pas zes
jaar geleden gebouwd rond een skelet van stalen binten. Vreemd genoeg !/as
dat het enige waar ik gedurende die vreselijke minuten aan kon denken.
Toen, ineens, r,/as het. afgelopen. Iíe keken elkaar verwezen aan. Leefdeo we
nog? Blijkbaar wel, Zo verstreken secondea. Plotseling r^re rd aan de voorzijde
de winkeldeur opengerukt - we hoorden het meer dan dat we het zagen - en eerl
stem riep naar binnen: "Ha1lo, hal1o! 1s daar iemand?"
Gedrieén liepen we de winkel in, die bezaaid lag metr glas en omgevallen
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fietsen. Zo goed en zo kwaad als het ging worstelden we ons door de ravage
heen naar de deuropening toe.
'U noet ogenblikkelijk naar de schuilkelders onder Coomans, in de
Hoofdsteeg, " zei de man gejaagd. ,'Er wordt een tweede bombardement
ver!. acht . "
Zonder er verder bij na te denken strompelden we de straat op. Het
Middensteiger nas nauwelijks te onderscheiden, \íant door de enorme
rookontwikke I ing leek het wel zo donker als de nacht. Er stond een harde
wind, De electrische klok in de lichtbak boven onze r.rinkel Í.ras stil blijven
staan op 13,23 uur. Het was een detail dat me opviel.
Hot.e 1- re s taurant Coomans rcas geLukkig vlakbij, rqant de Hoofdsteeg krr'am uit
op het Middensteiger. Op onze weg erheen passeerden we de kledingmagaz ij nen
van Esders, gelegen op de hoeken van de beide straten met de Houttuin. Een
kleine luchtbrug en een tunneltje direct onder het straatniveau verbond de
drie panden met elkaar. In onze eersLe consternatie leek het of die
straathoek bezaaid lag met lijken; maar bij nader inzien bleken het de
tienLallen etalagepoppen te zijn die door de luchtdruk van de bominslagen
naar buiten rraren geblazen. Ze boden een bizar tafereel, die modieus geklede
namaaklijken, zoals ze daar lagen tussen glas en puin.
De schuilkelders lraren al afgeladen vo1 toen wij er arriveerden, Een bij de
ingang geposteerde politieman trachtte de mensen tot kalmte te manen. Dat
lukte niet al te best. Het was een chaos van jelrelste.
"Er komt vast nog een tweede bombardementl" klonk het links en rechts, ',HeL
gaat hier brandenl" en: ,,!Íeg van hier, naar buitenl" riepen angstige steÍnnen
door de keldergewelven. Deze kreLen veroorzaakten grote paniek. De agent
werd door de massa opzij gedrongen en j.edereen snelde vreer naar buiten in
een blinde vlucht.. !Íij konden niet veel anders doen dan ons door de stroom
Iaten me evoe ren.
'Vlug, naar de auto, in de Hoogslraatl " gebaarde vader ons. iI,Ie moeten
vluchten, de stad uit, snell, En hij rende weg, richting Korle Hoofdsteeg.
Overal om ons heen rukten de vlammen nu op, aangeïrakkerd door een hevige
wind. De rook was verstikkend.
Toen gebeurde het. Nog steeds heb ik er geen verklaring voor. Adriaan liep
plotseling vooruit, hield ons met een verwilderde blik staande en zei: "Nee,
neel l,Iacht hier op mel Ik noet eerst nog langs de werkplaaLs aan de Open
Rijstuinl" En weg rende hij, als een bezetene.
Wij bLeven ontzel achter, letterlijk op een tweesprong. Rechtdoor via de
Korte Hoofdsteeg naar de HoogsLraat, naar de reddende auto, of linksaf,
Adriaan achterna en misschien een w.isse dood tegemoet?
Er was geen tijd om na te denken. Vader schreeuÍrde: ,Jongen, kom terug, je
bent gekl" En tegen mij ! t'Anton, stop hem, haal hem terug, maar snel, snel!
lÍat bezielt hem tochl ?,,
Zo hard ik kon rende ik Adriaan achterna, dwars over het hier en daar al
brandende Middensteiger. De rookontwikke l ing \ras enorm, Een plotselinge
fel1e wi.ndvlaag rukte de rookwolken even uiteen en deed het zicht tijdetijk
verbeteren. Ik zag mijn broer bij de hoek mel de Open Rijsruin, vlak bij de
Kolk, toen plolseling de complete voorgevel van het hoekpand naar beneden
stortte en hem onder puin en brandende balken bedolf. Een muur van stof,
rook en vlanrnen versperde mij de weg. Hier viel niets meer te redden. Het
was vreselijk, gruwelijk.,.. Verdoofd I^rankelde ik terug. triat had die dr^raa s
daar toch te zoeken gehad dat hij er zijn leven voor opofferde?
Tj.jd om het vader uit te leggen had ik niet. Op de een of andere manier vrist
ik hem terug te vinden. ook zonder r{oorden scheen hij te begrijpen wat er
r,ras gebeurd. Het. ging nu nog maar om één ding: vluchten voor ons leven! Via
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de Korte Hoofdsteeg renden rse naar de Hoogstraat. Daar stond het pand van
Brenni.nkmeij er a1 in lichterlaaie; het brandde als een fakkel.
Vader startte de aulo en gaf vo1 gas. AngsLvallig keek ik of a1le raampjes
waren dichtgedraaid, !.rant de eens zo prachtige lrinkelstraat stond aan beide
zijden eo over de volle breedte in brand. Tussen lwee muren van loeiende
vlanunen reden we in oostwaarlse richting de stad uit. Het lras een inferno.
Dat \íe geen lekke band kregen was niet veel minder dan een wonder te noemën,
want we reden over werkelijk dikke lagen glas, puin en andere hevig
brandende rorunel. Nog zo iets vreemdsl r,re kr^ramen op de Hoogstraat werkelijk
niemand tegen, op één persoon na, een jonge marinier.
Vader remde af, opende het portier en schreeulrde r ''Jongen, ga toch met ons
mee, snell" maar de soldaat - het was eigenlijk nog maar een jongen -
schudde hevig zijn hoofd. "Nee, nee, ik blijf hier, ik schiet a1le moffen
doodl' riep hij huilend,
Er was geen tijd te verspillen, dus bleef er niets anders over dao door te
rijden. Het nas verschrikkelijk. Onder het rijden moest ik voortdurend aan
Corrie denken. Zou zij het bombardemeot hebbeo overleefd? Wellicht 1ag de
Crooswijksche Singel ou ook wel in puin... Ik r.rist het niet. Via de
Goudsche Wagenstraat en de coudsche Singel kwamen we uiteindelijk in de
buurt van het oostplein. De wieken van de molen prj-emden door de rookmassa
heen. Pas daar zagen we de eerste groepjes vluchtelingen !Íegtrekken. Allen
liepen in grote haast en in een gebukte houding voort, meL het gelaat naar
de grond gericht, als om de hel om hen heen niet te hoeven zien. Niemand
sprak. Het was een onwezenlijke aanblik.

Pas laat in de middag arriveerden we bij de boerderij van Marinus Houweling
aan de Hoofdsreg, een oude bekende van vader. Daar hebben we overnacht,
tezamen met vele andere vluchtelingen. Gesproken werd er bijna niet. De
verwoesting van onze zaak en woning aan het Middensteiger en de dood van
mijn twee broers waren nog maar nauwelijks in hun volle omvang Lot me
doorgedrongen op dat moment. Ook vader leek a1s verdoofd die eerste avond en
nacht. De overheersende gedachtë op die gruwelijke dinsdagmiddag was enkel
en a1leen geweest! "Je ontvluchtte het gevaar. " Voor andere zaken bleef geen
tijd. Wel moest ik voortdurend aan Corrie denken.
De volgende ochtend, r^roensdag 15 mei, ontwaakten nre uiterst vroeg. Na een
haastig ontbijt op de boerderij keerden vader en ik per auto terug naar de
stad. Nu pas konden we de volle omvang van de ramp lraarnemen. Niet alleen
het centrum l,ras getroffen, ook een groot gedeelte van Kralingen brandde, zo
bleek toen vader de auto over de Oostzeedijk stuurde. Rechts uit het raampje
kijkend kon ik steeds een blik in de vele zijstraten r{Terpen die op de
Beneden 0ostzeedijk uitkwamen.
In het meest oostelijke gedeelte van de wijk was geen schade te constateren,
De R.K. Lambert.uskerk stond nog overeind, en ook de Hoflaan, Avenue
Concordia en Voorschoterlaan leken ongedeerd. Maar naarmate we verder reden
werd de aanblik snel erger. Hele huizenblokken stonden in brand; van de
Slaak tenslotte restte nog slechts een rokende puinhoop. Door een of ander
mirakel was de molen aan het Oostplein aan de verhToesting ontsnapt; een
vertroulrd baken in een verdwenen wereld.
Verder rijden bleek onmogelijk. We parkeerden de auto voor de zaak van Jamin
aan de Boven Oostzeedijk en gingen Le voet verder.
onze tocht was bizar en onwerkelijk. Alles was \deg. ondanks hel feit dat \,/e
beiden geboren en getogen Rotterdammers waren, hadden !/e de grootste moeite
de weg te vinden. Turend door de rookflarden oriënleerden \re ons op
marke ring spunten a1s het triitte Huis, het spoorwegviaduct en de



zwartgeblakerde torenspits van de Laurenskerk.
Uiteindelijk belandden we op het Middensteiger. Iíat we zagen was puin, puin
en nog eens puin. De verwoesting was gigantisch. A1leen aan de tramrails in
het Í,regdek en aan het silhouet van het spoorwegviaduct in de verte viel hier
en daar de straat nog Le herkenÀen. De vaak eeur^Tenoude huizen waren door de
bominslagen en de daaropvolgende brand volkomen in elkaar gestort. Slechts
enkele grote moderne panden stonden nog overeind, zoals de zaken van Esders,
Brenninkme ij er, en ook...
Vader was er als eerste. Bij de aanblik van wat eens zijn trots rdas geweest
leek hij ineen te schrompelen. Directe treffers lraren er niet geweest; de
steeds meer om zich heen grijpende vuurzee had echter van ons pand slechts
een zwartgeblakerd skelet overgelaten, rraarin de verschj.llende verdiepingen
zich nog enkel lieten gissen aan de hand van de dwarsgeplaatste ijzeren
draagbinLen. Een enorme berg venrrongen staal op de begane grond was al1es
vat er restte van de voorraad rijr^,ielen in de verschillende etalages. De
lichtbak en de klok aan de voorgevel waren geheel weggesmolten door de
enorme hi-tte.
Tranen sprongen me in de ogen. Natuurlijk, we hadden reden om dankbaar te
zijn... we leefden iÍnme rs nog... maar waarvóór eigenlijk, dacht ik, de ruÍne
in ogenschouw nemend. Ik dacht aan Corrie; zou werkelijk alles wat waard was
om voor te leven verloren zijn gegaan?
"Caat u terug naar Houweling, vader, " zei. ik, mijn arm om zijn schouders
leggend. "Ik moet nu vóór alLes naar de Crooswijksche Singel.'
Hij knikte, maar zei: 'Ik zal eerst langs de politie moeten gaan, naar het
Haagse Veer of anders langs het politiebureau aan de Hoflaan. De begrafenis
van Jozef en de trerging van het lijk van Adriaan moeten toch worden
geregeld, is het niet ? ,

0p dat moment kwam er een agent langs. Hij liep op ons toe en zei: "U moet
hier weg heren, de toestand is te gevaarlijk. De hele binnenstad is tot
verboden gebied verklaard. "
Vader begon hem zijn probleem uit te leggen, zodat ik van de gelegenheid
gebruik kon maken te verdwijnen. De straat verder doorlopend zag ik dat de
open Rijstuin nj.et meer besiond. Slechts een rokende sleenmassa langs het
water van de Kolk herinnerde nog aan deze kade. ons pakhuis rras geheel
verdwenen. Van hel lijk van Adriaan viel niets te bekennen, hoe ik ook
zocht. 0f hij 1ag te diep onder het puin, of hij was al gevonden door
reddingswerkers. Ik begreep dat ik hier in mijn eentje en zonder
gereedschappen weinig kon uitrichten.
le voet vertrok ik richting Crooswijksche singel, mijn weg zoekend aan de
hand van de weinige gebouwen die het bombardement hadden overleefd. Hier en
daar was het plaveisel zo heet dat er gevaar bestond dat mijn schoenzolen en
broekspijpen vlam zouden vatten.
Bij het naderen van Crooswijk werd ik door de vreselijkste angsten
bestormd... de Goudsche Singel 1ag volkomen in puin... de Jonker Fransstraat
was zwaar beschadigd... Maar halverwege bleek de grens van de verwoesting
bereikt te zijn; het restereÍrde dëeI van deze straat sLond tot de
Noorderbrug nog overeind. En in de verte zag ik reeds de vertrouwde
contouren van de Heineken Bierbrouwerij.
Ik herademde, en een schrikbeeld vervloog, v/ant de Crooswijksche Singel lag
er ongeschonden bij. Ik begon te rennen, en niet. veel later sloot ik Corrie
in de armen.
"We zijn alles kÍrijt, alles," riep ik door mijn tranen van ellende én
blijdschap heen. "Adriaan en Jozef zijn omgekomen, maar jou heb ik nog,
Goddankl " Zij bleek de afgelopen 24 uur dezelfde angslen om mij te hebben



uitgestaan. lIe omhelsden elkaar innig. Ontzet hoorde ze daarna mijn relaas
aan .

Ik bleef bij haar tot vadeÍ met de auto kwarn voorrijden. lJe besloten om
voorlopig bij boer Houweling te blijven; later zagen we dan \trel verder.
Terugrijdend vertelde vader dat het lijk van Jozef zich op het Haagse Veer
bevond en voor teraardebestelling vrijgegeven zou worden; ook het' lijk van
Adriaan r,ra s inmiddels geborgen en door hem getdentificeerd.
Ik besloot om vader niel van mijn duistere vermoedens omtrent de ware
doodsoorzaak van Jozef op de hoogte te stellen; dat had nu inmers toch geen
zin meer. Het zou de geslagen wonden alleen nog maar nodeloos vergroten, en
dan: ik had in het geheel geen harde bewijzen... Ik deed er dus het zvijgen
verder toe.
Onderweg zagen wij de eerste Duitse gemotoriseerde colonnes de sLad
binnenrollen. De soldaten droegen de pothelmen diep in de ogen en !{aren
zonder uitzondering zwaar gewapend. Rotterdam \das een verslagen en verwoeste
frontstad, in handen van een vreemde bezetter...

Nu, 's avonds 16 mei, na twee overnachtingen bij boer Houweling, zuLlen we
hier voor de derde en laatste maaL slapen. vader ligt in de logeerkauer en
aan mij hebben ze het slaapkamertje van hun jongste zoon Jan afgestaan. Het
zijn aardige mensen die voor ons doen wat ze kunnen. Morgen trekken we bij
familie in. Dat is a1 geregeld.

Ik ben helemaal leeggeschreven. Mijn opgave is nu het allemaal van me af te
zetten, zowel letterlijk aIs figuurlijk, Duitse bommen hebben mijn familie
uiteengerukt en mijn toekomst verwoest. Dit geschreven verleden moet dan ook
maar in rook en vlaÍmen opgaan... Ach, r^7at voor zin heeft het a1lemaa1
nog... De somberheid neemt bezit van me...rr

Hier eindigde het verslag in het handschrift van mijn vader, zag ik. Op een
los tussengevoegd kladblaadje had een zo te zien forse en ongeoefende hand
geschreven:

"Gisterenavond liep de jongeheer Anton Bosveld de keuken binnen. Hij meende
er niemand aan te treffen, maar toevallj-g hield ik me net op in de zeer
diepe wandkast in de hoek van het vert.rek. voordat ik iets kon zeggen zag ik
hem het keukenfornuis openen, er een boekje in gooien en snel r{egrennen. Hij
oogde zeer verward, de arme jongen. Had hij iets onverstandigs gedaan? Snel
liep ik de keuken in en redde het boekje uit de v1aÍnÍnen. HeL bleek zijn
dagboek te zij n.
Gelukkig smeulde het vuur slechls; ik doofde het reeds schroeiende papier
met een natte lap. Ik za1 het zuinig voor hem bewaren. l.Ie1licht komt er een
dag dat hij blij zal zi-jn dat het is gered; dan za1 ik het hem terug kunnen
geven.

Rotterdam, 16 mei 1940. Marinus Houureling. "

'i{el, één raadsel was
de schenker van dit

nu Lenminste opgelost,
dagboek, was natuurl ij k

Die geheimzinnige J. Houweling,
dezelfde als de Jan Houweling
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die bij 16 mei als het jongste zoontje van de boer werd genoemd. Hij had
niets anders gedaan dan na lange tijd de \,rens van zijn gestorven vader
ingewilligd.
Ik was nu in staat de geschiedenis van mijn famiLie te overzien; niat voor
verschrikkeLijks kon een bombardement van amper tien minuten eigenlijk wel
niet aanricht.en. Nu, na meer dan 50 jaar, werkten de gevolgen nog door,
zowel persoonlijk a1s voor de stad a1s geheel. Nog altijd werd er in het
stadscentrum gebouvíd on de laatste open gaten op te vu1len...

Stel nu eens, dacht ik, achterover leunend in mijn bureaustoel, dat
Rotterdam nièt zou zijn gebombardeerd op die 14e nei 1940.,. Generaal
IÍinke lman zou dan evengoed genoodzaakt zijn geweest te capitulereni de
Grebbelinie was iÍmers a1 doorbroken. De situatie gold als hopel"oos.
Tja... àIs... Ik kon de verleiding niet. weerstaan om nog even door Le
fantaseren. Uiteraard zou de wereld er dan nu niet zoveel anders hebben
voorgestaan, met uitzondering dan van Rotterdam zelf natuurlijk. De
hislorische sladskern behouden... Rijwielkoning Bosveld, Middensteiger 9-11
in volle bloei - ik moest even glimlachen bij dit idee - en, natuurlijk,
oom Adriaan zou dan nu nog steeds in leven kunnen zijnl
Aangezien hij thuis de oudste was ger{eest, zou hij onget!Íijfeld de zaak en
ook deze woniag aan de Vijverlaan (al voor de oorlog in bezit van mijn opa)
hebben geërfd. Nou ja, dacht ik, in ieder geval klopt dan nog het naambordje
op de voordeur, want zelf heet ik ook A. Bosveld...
Ik wierp een blik op de klok. Het was half zeven. De winkels sloten om zes
uur... Eëns kijken... dan de tram van het Middensteiger richting
Kralingen... omstreeks dit tijdstip kon oom Adriaan dan thuis worden
verr,racht, zo droomde ik nog even verder. Kon ik hem gelijk vragen Írrat hij
Írou toch zo nodig aan die Open Rijstuin had te zoeken...

Het onweer was opgehouden. Dat was de reden dat ik heel duidelijk hoorde dat
iemand een sleutel in het slot van de buitendeur stak, deze omdraaide en
binnentrad. Ik verstarde. Een indringer...? Of een bizarre droom die ineens
realitej.t werd? Er klonken voetstappen op de trap, traag, als die van een
oude man. De klink ging omlaag en de deur z$aaide open.

Een sLemflig geklede oude heer met een bril en een grijze snor trad binnen.
MeL een verbijsterde blik in zijn ogen nam h.i-j het vertrek in zich op; toen
pas zag hij mij staan, naast het bureau vaÍr waarachter ik langzaam vandaan
was gekomen.
"Wie bent u? l.Iat komt u hier doen?" vroeg ik hem, wel ziende dat dit geen
gewone indringer was. Maar ergens, diep van binnen, lrist ik a1 het antwoord
op mijn eigen vraag, hoe onwerkelijk dat ook mocht zijn... Vant zijn gezicht
herinnerde mij aan heel vroeger, toen ik a1s klein jongeLje op scboot had
gezeten bij een oude man, mijn opa, die precies dezelfde gelaatstrekken had
bezeten. . .

De bejaarde antwoordde niet meteen. Hij leek op het randje van een totale
instorting te balanceren. Uiteindelijk rnompelde hij: "Mijn naam is Bosveld,
Adrianus Bosveld. Ik íioon hier. A1 sinds 1940, voor zover ik me tenminste
kan herinneren. "
Hij pauzeerde even en keek me aan. "En r,rie bent u? Wat. doet u hier in mijn
huis?" Vermoeid en zichtbaar afgemat liet hij zich in een stoel vallen,
Ik staarde hem met grote ogen aan. "U.,. u wóónt hier...? Maar dat is



onmogelijk... want ik woon hier. A1 vanaf mijn geboorle, dus sinds 1946!,,
De oude man scheen nauwelijks te luisteren. Hij staard.e uit het raam en
mompelde voor zich heen: "De stad is weg... een ander woonl in mijn huis en
gebruikt mijn naam... het hele interieur is veranderd..., Hij leek zich weer
bewust te worden van mijn aanwezigheid en herhaalde langzaam en halfluid:
"Ik ben Adrianus Bosveld.., Maar wie benL É, meneer? Hoe is uÍr naam?,
"Ik heet óók Adrianus Bosveld," prevelde ik. ,De enige andere A. Bosveld
waar ik ooit van heb gehoord was mijn oom, en die is al sinds 50 jaar dood.
Sínds 1940. . .,
"Sinds 1940," herhaalde de oude bezoeker op doffe toon. ,precies wat ze in
het stadhuis zeiden...', In zijn ogen 1ag radeloosheid. "En jij bent in 1946
geboren, zeg je. Maar vertel me eens: wie is je vader?,
'Mijn vader leeft niet meer, " zei ik. "Zijn naan was Anton. Anton Bosveld.,
'onmogelijkl' riep de grijsaard met trillende stem. ,Anron had geen
kinderenl En hij is in de oorlog gestorven. Ik kan het weten, want hij was
mijn broer I "
Ik vas t.e verbijsterd om t.e reageren op de verpletterende conclusie van deze
woorden: Deze man moèst dan mijn oom zijnl Maar als hij i.n 1940 niet was
gestorven, waar lra s hij dan in de afgelopen 50 jaar geweest? En waarom
beveerde hij hier te rronen?
De loodzware stilte die nu Lussen ons viel werd verscheurd door het overgaan
vaa de deurbel.



Hoofdstuk 2. De tr,ree de gast
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0p het eerste gezicht was er nieLs onger{oons te zien aan de man die op de
stoep stond. Hij lras van middelbare leeftijd, bepaald niet mager, had een
blozend gezicht en uitbundig grijs krulhaar aan weerszijden van zijn hoofd,
dat van boven nagenoeg kaal was. Hij knikte mij toe met een aanstekelijke
glimlach.
"Meneer BosveLd? Neem me niet kr,ralijk dat ik stoor, maar ik heb een
belangrijke boodschap voor u. U zit met een onge\iroon probleem, en ik kan u
misschien he lpen. "
Ik gaapte hen aan.
'Helpen...? Maar hoe weet u dan... Ifie bent u, a1s ik vragen mag?'
'Dat is niet in tlree voorden uit te leggen, " antwoordde de onbekende. 'Mag
ik binnenkomen? "
In de gang trok hij zijn jas uit. Toen ik het kledingstuk op de kapstok
wilde hangen viel het me op dat het kurkdroog was, hoewel het nog steeds
slorLregende. Nou ja, de vreemdeling was wellicht met de auto gekomen.
ftuee denkbeelden gingen gelijktijdig door mij heen. De eerste was: mijn
bejaarde gast in de huiskamer is een geestelijk gestoorde, en dit is de
dokter van het rusthuis, die hem hier heeft opgespoord en nu ríeer mee komt
nemen. En de tweede: Ik ben zelf op weg om de kluls kwijt te raken.

Maar reeds stond mijn nieuwe gast in de kamer en drukte de andere bezoeker
de hand. "U bent de oude heer Adrianus Bosveld, nietwaar? Mijn naam is
Lucius. Ik denk dat ik u kan helpen.',
Hij ging in mijn fauteuil zitten en haalde een sigarenkoker voor de dag.
"Hebt u bezwaar als ik rook? Misschien kan ik alvast beginnen met u allebei
de verzekering te geven dat er met u\r geestelijke vermogens niets aan de
hand is. U heeft geen last van hallucinaties, en wat u vandaag heeft
meegemaakt r^ra s geen verbeelding. Heeft u rnisschien een vuurtje?r'
Ik kniple mj.jn aansteker aan en Lucius boog zj.ch voorover. Op zijn Semak
zoog hij aan zijn bolknak en leunde í7eer achterover, een fikse rookwolk
uitblazend.
"Dank u. Ik kan me voorstellen, heren, dat u beiden behoorlijk in de war
bent geraakt. Ik za1 proberen wat licht te brengen in de duisternis.'
"DaL kun je inderdaad wel zeggen," Mijn blik flitste naar de grijsaard in de
stoel.
"Deze heer ber,i,eert een oom van mij te zijn. Maar dat is onmogel-ijk. En u
denkt te weten wie hij wèl is?"
"zeker. " Lucius knikte. 'Hij heeft gelijk. Hij is inderdaad u!, oom. "

"Maar die is a1 50 jaar doodl " riep ik uit, doch de ander glimlachte.
nvoor u wel. Maar er bestaat eigenlijk geen dood. Er zijn alleen maar
overgangen in a11er1ei lagen van tijd en ruimte. En dat niet alIeen. Ook in
hogere dimensies. "
fk slaarde hem aan, zoals hij daar op zijn gemak zat te roken, en mompelde
tens lot.te :

"Niet om onbeleefd te zijn, maar vóór u verder gaat: ben ik erg brutaal a1s
ik vraag r^rie u eigenlijk bent?"
"Ik ben hier a1s boodschapper, dat heb ik a1 gezegd, " antwoordde Lucius.
"Juist op Kerstavond zou u daar op voorbereid moeten zijn. U rreet
ongetr,rij feld wie er op Kerstavond, lang geleden, ook als boodschappers
opt raden? "
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Hij keek mij vriendelijk aan, zijn sigaar in zijn mondhoek omhooggesLoken.
'Voor de herders, " voegde hij eraan Loe. ,KoÍÍlaan, u kent het Evangelie toch
we1? "
Het duizelde ne even toen tot me doordrong r^rat hij bedoelde.
'Een engell Bent u een engel?, riep ik uit.
"Een beeLje beladen naam.'' Lucius haaLde even de schouders op. .Doet denken
aan soepjurken, vleugels en 'n onbenullig braaf uiterlijk, met van dat
domme lange gladde haar. Eerlijk gezegd heb ik er zelf nog nooit zó een
Sezien. Wij noemen ons meestal Toezieners, of Boodschappers, of soms..." Hij
keek naar de man die volgens hem wel degelijk mijn oom was.
"Soms Coórdinators van Universums. vanmiddag, meneer Bosveld, bent u door
mijn ingrijpen naar een ander Universum overgeplaatstl,
De oude man en ik begonnen gelijktijdig te praten, maar Lucius hief de hand
op.,Ik zal proberen het uit te leggen. Heeft het u nooit getroffen daL u!Í
levensloop vaak door kleinigheden wordt bepaald? En niet alleen de uríe, die
van de hele mensheid.... Denkt u maar aan een verkeersongeluk. Iemand rijdt
zich op een kruispunt dood. Dat zou niet gebeurd zijn a1s hij eerst nog even
die brief was gaan posten, wat hij aanvankelijk van plan was geweest... Maar
nee, hij veranderde van gedachten: die brief posten had eigenLijk niet zo'n
haast.. En door die op het oog onbelangrijke beslissing rrordt hij nu precies
op dat kruispunt door een dronkelap aangereden! Had hij nu dat ongeluk niet
gehad, dan zou hij wellicht later gerrouwd zijn, kinderen hebben gekregen...
Kortom, door die kleine besLissing ziet de wereld er rrezenlijk anders uit,
en je kunt je afvragen hoe het we1 geweest zou zijn... a1s hij op een
bepaald momenl net iets anders had gehandeld, en een bepaalde keus net iets
anders r,tra s uitgevallen I
llelnu r die andere wereld, om het zo te noemen, is er rrel degelijk. Het is de
wereld van de verworpen keus, ook wel parallelwereld genoemd.'
"Ja maar..." Ik dacht ingespannen na. "Ííaar is die dan? Die parallelwereld? "
"Is?í Lucius glimlachte. "Er zijn er oneindig veel, en in ieder breukdeel
van een seconde komen er oneindig veel bij . Ze zlja overal om u heen, maar
omdat u in een drie - dimens ionale rrrereld leeft kunt u ze zich niet
voorstellen. Doe daar ook maar geen moeite voor. Maar op elk moment dat u
een vrije beslissing neemt verspringt u in een andere mogelijkheidswereld,
waarin uw keuze past, en verlaat u de r^rereld waarin die niet past. Zo wordt
steeds opnieuvr het Universum gesplitst, en ontstaat er een nieuw, volmaakt
identiek aan het vorige, met alleën dit verschit: de niet-gekozen
mogeLijkheid wordt daar r^rè 1 gerealiseerdt"
In de verte, aan de grens van mijn bevustzijn, begon zich vaag een denkbeeld
te vormen van de strekking van Lucius' woorden.
"Dus... Mijn oom komt uit zo,n parallelwereld? n

De engel knikte. "0p 14 mei 1940 !Íerd uw stad bedreigd door een
bombardement.. " Hij richtte zich tot mijn oom. ',U, meneer Bosve1d, weet dat
in de loop van de ochtend de stad zich heeft overgegeven. Het bombardement
ging niet door. Maar stelt u zich eens voor dat die beslissing anders was
uitgevallen? Ergo moet er een r,rereld zijn waarin men besloot door te
strijden, en de st.ad dientengevolge wèl werd gebombardeerd. l,Ielnu: dat is
dèze wereld, waarin u vanmiddag door mijn toedoen Lerechl bent gekomen!"
"Ik probeer het me voor te stel1en...', De stem van de grijsaard klonk hol.
"Ik besta hier dus eigenlijk niet.? Want ik ben zeker in dat bombardement
omgekomen, 50 j aar geleden?"
'Precies, " zei Lucius opgewekt, en tikte de askegel van zi-jn sigaar. ,En uw
neef hier weet ook niet beter. Toen hij geboren werd was het centrum var!



deze stad een kale vlakte, en u kent hij alleen van horen zeggen,,,
Het duizelde me. Mijn blik richtle zich verbi.jsterd op de ouàÀ man, die daar
naast me zat, en die mijn oom moest zijn. Want op een niet nader aan te
geven manier wist ik met absolute zekerheid dat Lucius de waarheid had
gesproken. Kon je lrounÍens van een engel iets anders verwachten?
Ik staarde naar mijn oom, en realiseerde me ineens dat er bij hem generlei
verbazing op zijn gezicht Iag. Eerder iets andersr hij had, sneller dan ik,
begrepen wat de reden was van deze buitennatuurl ij ke -onfrontatie, en deze
I^retenschap scheen hem met vrees te vervullen. Hij was lijkbleek en zijn
handen trilden.
Ik ging rechtop zitten. ',Dus u bent hier de oorzaak van, meneer Luciusl U
heeft mijn oom uit zijn wereld naar hier overgeheveld. Maar waarom? lJat is
hier allemaal de bedoeling van?,
De engel snoot bedaard zijn neus in een hemelsblauwe zakdoek. Daarna wendde
hij zich tor mijn oom.
'I,Iaarom? Ik vermoed, meneer Bosveld, dat er bij u iets gaat dagen. !íaarom
heb ik u hier gebracht? Hebt u al enig idee?,'
De oude man knikte langzaam. "Ík denk van wel, ja. Er zijn vreselijke d.ingen
gebeurd.., vroeger.,. het vras a1lemaa1 mijn schuld. Maar met niemand kon ik
erover praten. Het was te erg. En familie had ik niet meer. Tenminste, dat
dacht ik tot vandaag. ,

'En daar hebt u nu berour^r over?,' Lucius knikte goed.keurend.. nDat doet me
genoegen, Dan ben ik tenminste hier niet voor niels gekomen.',
'Berouw?" Mijn oom verborg zijn gezicht in zijn handen. nAl jarenlang slaap
ik's nachts nauwelijks meer. Hoe heb ik dat a11emaal ooit kunnen doen? En
hoe lang moet ik die schuld nog met me meedragen?,,
De engel drukte de peuk van zijn sigaar uit in de asbak. Hij keek plotseling
ernstig.
"Niet lang meer. Ik kom u er vanaf helpen. U had er, denk ik, zo onderhand
al een vermoeden van, meneer Bosveld, maar ik heb opdracht u vanavond mee te
nemen naar mijn Baas. Schrikt u niet. U zult merken dat Hij niet de
bekrompen kruidenier is die sommige godsdienstige groeperingen van Hem
Semaakt hebben. Bovendien vieren we vannacht Zijn geboortefeest. Ik denk dat
u er beler van af komt dan u denkt. A11een...,,
Hij knikte in mijn richti.ng. ,,U zult alles aan uw neef moeten vertellen. Die
moet !rcten wat er gebeurd is. En voor (r za1 het een opluchting zijn. Het za1
u!, geríeten onlaslen. ,,

Het bleef even sLi1. Mijn oom had met gebogen hoofd naar de woorden van de
uit de Eeuwigheid afkomstige bezoeker geluiscerd. TensloLte mompelde hij: ,U
hebt gelijk. Ik moeL het vertellen. En ik zal het ook vertelLen. Àlles.,
Ik stond op. "Ik vergeet dat u mijn gasten bent. Ik schenk even iets in,
voor u begint te vertellen, oom. !Íat mag hel zijn?"
Mijn oom schrok op. '0, eh... tja, a1s je een ouwe klare hebt...,,
"Zeker,' zei ik. "En u, meneer Lucius?,
ncewoon Lucius, zonder meneer," zei de enge1, ,,Een pils graag. "Ik schonk een ouv.e borrel en t!,,ee pils in, en ging weer zitten. Mijn oorr
nlpte aan zijn glaasje. ?oen begon hj.j te vertellen.

''Mijn broer Jozef is nooiL naar Amerika vertrokken. Zijn zakelijke
omstandigheden r4Íaren bijzonder gunstig geweest, en zijn !,7insten had hij door
goed beleggen en gelukkig speiuleren tot een groot fortuin doen aangroeien.
Omdat hij bang was dat a1 dat geld waardeloos zou rarorden als we in oorlog
zouden raken, of door infJ.atie, zoals in Duitsland, zocht hij naar een
manier om het waardevast te houden. Dat deed hij door er diamanten voor te



kopen. Practisch al z'n ge1d. zat op den duur in diamanten, die hij in een
bankkl-uis bewaarde. Hij schijnt niet de enige te zijn geweesL, Veel rijke
mensen hebben in die tijd diamanten en goud gekocht.
lÍelnu, toen hij op het punt stond scheep te gaan had hij zijn hele fortuin
bij zich. Alles zat in een speciaal daarvoor vervaardj.gde gordel, die hij
onder zijn kleding droeg.
Ik liet hem onder een voorwendsel bij me langs komen. Om precies te zijn: in
ons pakhuis aan de Open Rijstui.n.
Ik heb hem daar neergeslagen en beroofd, en hem in de kelder opgesloten,
waar toch niemand kwam. Aanvankelijk had ik het plan gehad hem meteen te
vermoorden, maar op dat moment schrok ik daar toch voor terug. I^iat ik dan
wèI met hem aanmoest, daar had ik nog geen duidelijk idee van. "
Zijn stem brak. "Nu ik d.it zo zit te vertellen is het net of het over iemand
anders gaat. Ik moet door de duivel bezeten zijn geweest. De duj.vel van de
hebzucht.,. "
"En die van de afgunst," mompelde Lucius. Hij nam een lange teug van zijn
bier. "Maar gaat u verder.,
'Ik ben in de plaats van Jozef aan boord van dat schip gegaan,, vervolgde
mijn oom. 'Ik leek voldoende op hem om moeiteloos door de pa spoortcont ro Ie
te komen. Daarna, vlak voor het vertrek, toen de bezoekers van boord
moesteÍ], ben ik onopvallend meegegaan, weer de I,ral op. Dus toen het schip
vertrok was Jozef officiëe1 a1s passagier geregistreerd. Hij werd pas
vermist toen heL schip in Amerika aankwan.
Inniddels was de oorlog uitgebroken, en zoals je weet r{erd er juist in het
centrum van de stad, rond de Maasbruggen, hevig gevocbtën. Velen kwamen
tijdens die gevechten om het leven.
Het r,7a s alsof op die manier de Duivel zelf mij een manier aan de hand deed
om van Jozef af Le komen, Eén dode meer of minder deed er toch niet toe?
Bovendien had er, zo redeneerde ik, voor hetzelfdë geld een bom op ons huis
kunnen vallen, en dan zou hij ook omgekomen zijn. Dus toen...,
Hij aarzelde even, maar op een bemoedigend knikje van Lucius hernam hij: 'Ik
schoot mijn broer dood, en deponeerde zijn lijk in de nacht van 13 op 14 mei
vlak bij het l{itte Huis, aan het Bolwerk, \{aar varuíege de hevige gevechten
overal gesneuvelden lagen. De diamanten verborg ik in de kelder van het
pakhuis Íraar ik hem opgesloten had gehouden... "
"Maar dat pakhuis werd natuurlijk verwoest bij het bombardement, n merkte ik
op, doch mijn oom schudde het hoofd. ,,lIe1nee, er was geen..,"
"Je vergeet, " onderbrak Lucius, 'dat in de Mogelijkheidswereld r,raar je oom
nu vandaan komt dat bombardement nu juist niet is doorgegaan. Voor hem is de
oude stad blijven bestaan. In deze wereld, vaarin Í,7e nu zitten, is hij
omgekomen op 14 mei 1940, dus een dag na zijn broerl,'
Hij pauzeerde even, en voegde er toen aan toe: ,,ALs dat niet was gebeurd...
dan lras jij er niet gerÀ?eest, althans niet in deze rrereldl"
Nu vrerd het me even te ingewikkeld, maar Lucius vervolgde, voor ik \,rat kon
zeggent "Dat heefl met je vader te maken. In de wereld waar je oom vandaan
komt. besta je niet. Dat komt omdat daarin je vader, Anton Bosveld, de oorlog
niet heeft overleefd, zodat jij ook daarin niet geboren kon worden in
t946.'
Langzaam draaide hij zijn vriendetijke gezicht weer naar mijn oom, keek hem
meewarig aan en zei toen zacht: "Uw tweede grote misstap, meneer Bosveld.
"Vertelt u meteen maar l,rat uw andere broer is overkomen.,,
Mijn oom deed moeite orn vrat te zeggen, maar er kwam geen geluid uit zijn
mond. De engel stond op uit zijn stoel, ging naasL hem staan en klopte hem
opbeurend op de s choude r.



'Kom kom, " sprak hij opgeruimd, "U heeft ioen een onjuiste beslissing
genomen. Die had ook anders kunnen uitvallen, moet u bedenken. Dus is er een
Moge lij khe idsunive rsum geschapen waarin u een beter besluit heeft genomen,
en waarin u niet de schuld op u heeft geladen van medep licht ighe id aan de
dood van uw t\,reede broer. Maar ja, u deed het in íw wereld verkeerd.
Nie tr,Taar ? "
Mi.jn oom knÍkte. "Antoa zat in het verzet, " zei hij nauwelijks hoorbaar.
"Toevallig kwam ik erachter dat zijn groep plannen had een
distributiekantoor te overvallen. Toen bedacht ik, dat, als hij in de handen
van de Duitsers zou vaLlen, ik na de oorlog mijn handen vrij zou hebben om
met Jozefs fortuin in mijn eentje een nieuw leven te beginnen, terwijl hij
het mij niet meer lastig zou kunnen maken. Want ik begon te vermoeden dat
hij mij doorhad, en dacht dat ik meer lrist van Jozefs verdwijning... "
Zijn stem stierf weg. Toen fluisterde hij: "Dus heb ik de S.D. gebeld..."
"Juist. De rest. is we1 duidelijk,' bromde Lucius, "Welnu, Adriaan,' - hij
wendde zich tot mij - "je hebt het gehoord. Dus, om het even samen te
vatten: in jouw - deze - wereld heeft je vader de oorlog overleefd en ben
jij zelf geboren. Zijn broers - jouw ooms - zijn in de meidagen van 1940
omgekomen. Maar er is een parallelwereld, rÀraarin geen bombardement heeft
plaatsgevonden, en je oom Adriaan dus is blijven leven. In die ruereld heeft
hij de dood van je vader op z'n gelreten. En dat dus naast de dood van je oom
Jozef. "
Hij wreef bedachtzaam met zijn vinger langs zijn neus. "Maar ik kan je ook
vertellen dat hij na de oorlog niet zo'n leuk leven heeft gehad, ondanks het
feit dat het hem, dank zij je oom Jozefs fortuin, zakelijk erg voor de wind
is gegaan. Hij heeft een groot, bloeiend bedrijf opgebouwd, maar naarmate de
jaren verstreken begon zijn geweten hem hoe langer hoe meer parten te
spelen. "
Een engelachlig lachje gleed over zijn trekken, "Vooral rond Kerstmis had
hij het te kwaad, niet\traar, mèneer Bosveld? was het niet net of een engeltje
u dan opzochl om u met uw verleden te plagen? Nou ja, engeltje....' Hij
wierp een vrolijke blik in de spiegel boven de schoorsteenmantel. "Zeg maar
gerust engel . "
"En ieder jaar werd het erger, " steunde Ínijn oom. "0p den duur was hel bijna
niet meer uit te houden. Het beroofde me nagenoeg van mijn Rachtrrust. Maar
inderdaad \,ra s het mel Kerstmis het ergste.I'
"Tja, dat is nu eenmaal de gebruikelijke gang van zaken," gaf Lucius toe.
"Schu1d en boete. Zo staat het in mijn Taakoms chrij ving. En uileindelijk is
er dan de vergeving... misschien. Dat hangt voornamelijk van jou af,
Adriaan. Je hebt het verhaal van -je oom gehoord... Hij is er zo'n veertig
jaar onder gebukt gegaan, Maar misschien kan ik dadelijk gaan melden dat jij
eh.., I,Íe1nu, ben je in staat om hem te vergeven?"
Ik dachl snel na. "Je zegt dat hij schuldig is aan de dood van mijn vader.
Daardoor ben ik niet geboren... Maar ik ben er töch. Dat snap ik nog sleeds
niet. Je bestaat of je bestaat niet, A1s .ik !rè1 besta heeft nijn oom hier
geen schuld aalr mijn vaders dood, zou ik zeggen.'
nMaar dat heeft Le maken met het hele begrip 'dood'," legde de engel uit.
'Ik heb je a1 gezegd dat er eigenlijk geen dood bestaat. Je gaaL steeds over
van de ene naar de andere toestand, Probeer je maar eens in te denken dat je
helemaal niet zou bestaan. Dat lukt je nooit, om de eenvoudige reden dal je
altijd al bestaan hebt en zult blijven bestaan, binnen of buiten de tijd. Je
zit nu, tijdelijk, in een van het oneindig aantal ve rs chij ningsvo rmen vart de
Realiteit, maar eens ga je er weer ui.L, en begin je \íeer opnieur,r. 0p het
ogenblik is je begrip driedimens ionaa 1 ingesteld, daarom kun je dat nog niet



bevatten. '
"Maar dan..." Ik dacht aan vroeger, toen ik op school leerde, dat je na je
dood naar de hemel ging. 'Mijn vader is dus nog ergens? En nijn moeder? Klopt het
dat ze nog leven?'
Lucius brei.dde de armen uit. 'Soms begrijp ik jullie, mensen, ook niet helemaaI,"
antwoordde hij. "Ju11ie vieren notabene ieder jaar Kerstfeest, het feest van de
Geboorte, maar blijkbaar zonder veel begrip van de juiste betekenis. Mijn eigen
Baas is nog r,rel ZeLf zo in deze wereld gekomen, om jullie waL wijzer te maken, en
wij, de Engelen, hebben dat op grote schaal bekend gemaakt, doen dat trouvens nog
steeds. Duidelijker demonstratie kan ik me niet voorstellen. Ieder jaar wordt dat
overal ter wereld herdacht, en niettemin geloven hele volksstammen dat ze bij hun
dood blijkbaar ophouden te bestaan. Natuurlijk zijn je ouders er nog. Later zuI
je ze terugzien en merken dat ze het erg naar hun zin hebben.'
nMaar !Íaar is mijn oom dan schuldig aan?" hield ik vo1. "Hij heeft al1een maar in
zijn Mogelijkheidswereld een verkeerde beslissing genomen, als ik het goed be-
crijp.'
"Inderdaad, maar dat is erg genoeg, " zei de Boodschapper. 'Ik zou hier nog uren
over kunnen uiLweiden, maar dat is niet mijn taak. Je oom handelde in strijd met
de Richtlijnen, die ieder mens ontvangen heeft. SoÍnmj,gen spreken van de Tien
Geboden. Je mag het noemen hoe je r^rill. Gewoon de kennis die iedereen van nature
heeft van wat mag en niet mag, wat goed is en slecht. "
Hij keek naar de pendule op de schoorsteenmantel. "De Lijd vliegt. Het loopt
tegen middernacht... "
Hij keek me afwachtend aan. "iÍelnu?,,
Ik keek naar mijn oom, en wist dat me maar één ding te doen stond.
"Wel, eh... oom Adriaan,' zei ik. "Ook a1 hoort u eigelijk toi een andere we-
reld,.. wat u déór gedaan hebt, daar hebt u, geloof ik, wel voldoende voor ge-
boet. Ik ben alleen maar blij dat ik u op deze Kerstavond heb mogen ontmoeten. n

Ik stak hem de hand toe. Aarzelend nam mijn oom hem aan. 'Dus je kunt het me

vergeven? " fluisterde hij .

Ik knikte. "Natuurlijk. Ik heb u persoonlijk eigenlijk niets te verwijten. Niet
in mijn \dereld." Ik keek naar Lucius, die breed glimlachte.
"Uitslekend. Laat de rest maar aan de grote Baas over.' Hij pakte zijn jas, en
keek tevreden weer naar de pendule.
"Mooi op tijd. Ue moesten maar eens gaan, meneer Bosveld. I,Ie 1 Adriaan, het was me
een genoegen. Misschien zien r,rre elkaar ooit nog I,rel eens. Je oom en ik gaan deze
ReaLiteit verlaten. Zijn aardse lichaam za1 morgenochtend in zijn eigen wereld
terug zijn, en door zijn huishoudster rustig in een stoel worden aangetroffen.
Doodsoorzaak : hartstilstand, "
Ik slikte en keek naar mijn oom, maar die stond kalm op. Hij rdas zo rustig alsof
hij alleen maar even boodschappen ging doen. De gekwelde uitdrukking op zijn
gezicht was verdwenen,
"Tot ziens, " zei hij alleen maar, en meteen leek het Lichter in de kamer te
worden, almaar lichter, De pendule begon twaalf uur te slaan, en terwijl een
oogverblindend schijnsel de hele kamer Lot in de versLe hoeken vulde strekte
Lucius zijn hand uit. op het moment dat hij mijn oom bij diens schouder aanraakte
zwol het licht aan Lot een schitterende f1its, en het volgende moment heerste,
zonder enige overgang, de diepste duisternis.

Toen ik me van de schrik had hersteld merkte ik dat geen enkel lichtknopje nog
werkte. Er had blijkbaar kortsluiting plaatsgevonden.
Nadat ik nieuwe stoppen had ingedraaid gingen de lampen weer aan, en zag ik
dat ik weer alleen was.



Hoofdstuk 3. Een Kerst.cadeau

Rot te rdam-Kral ingen, woensdag 26 december 1990 (Tr^reede Kersldag), middag

Na de gebeurtenissen op Kerstavond was ik, misschien nj"et onbegrijpelijk,
behoorlijk uit mijn ger^;one doen. Reeds de volgende dag, Eerste Kerstdag, had
ik voortdurend moeite met de gedachte dat hier, in nijn eigen huiskamer,
trree bezoekers hadden gezeten uit een volkomen andere Realiteit, van ríie er
één een oom van mij was, die in mijn eigen wereldbeeld in mei 1940 om heL
leven was gekomen, en schuldig bleek te zijn aan een vreselijke misdaad. De
ander zou een lJezen geweest zijn van een of andere Hogere orde, een engel,
of hoe je het ook noemen lrilde, die mijn oom om middernacht naar de
Eeuwigheid had meegenomen, Er iías niets meer wal nog aan hun aanwezigheid
herinnerde. Op één ding na: in de asbak 1ag nog de peuk van de bolknak, die
de zich Lucius noemende bezoeker had ziLten roken,
Eén positieve zaak had het bezoek in ieder geval opgeleverd, zo bedacht ik,
tesíij1 ik naar de stemnige Kerstmuziek op de radio luisterde: het raadsel
van de spoorloze verdwijning van mijn oom Jozef en de juiste toedracht rond
zijn dood waren in elk geval opgelost.
Ik vroeg me af, of in de archieven van de Rotterdamse politie nog een
dossier over di-e zaak zou bestaan. Het zou natuurlijk interessant zijn als
dat dossier nog gecompleteerd zou kunnen r^'orden, ook a1 was er sindsdien een
halve eeuw verstreken. Maar ja, ik kon ze moeilijk over mijn ervaringen met
bezoekers uit een parallelwereld gaan vertellen. Ze zouden me weglachen.
Alhoeroel . . .
Eén politiebeambte zou dat zeker niet doen. Een paar jaar geleden \,Íaren er
bij het levensve rzekeringsbedrij f waar ik in dj-enst ben een aantal sinistere
zaken voorgevallen, waarbij zetfs een dode viel te betreuren. De politie-
inspecteur die het onderzoek destijds had gele.id, was een goede kennis van
mij gebleven (ik had zelfs, op zijn verzoek, de gebeurtenis s eri. schriftelijk
vastgelegd), en ve zagen elkaar nog geregeld, ook al omdat hij slechts
enkele straten bij mij vandaan woonde, op de van Somerenweg. Zijn naam was
D. J. Bruins .

Zou ik hem mijn ervaringen vertellen? Hij zou me in e1k geval niet
uítlachen. Ik besloot hem de volgende dag op te gaan zoeken, en zo stond ik
's middags, Tr.eede Kerstdag, op zijn stoep en belde aan.
Bruins deed zelf open. Àchter hem weerklonk hep lawaai van eeÍl kamer vo1
visite. Het gezicht van de inspecleur vertoonde een uitgebJ-uste uildrukking.
Zijn wenkbrauwen gingen omhoog toen hij mij zag.
"Adriaant Jij hier? Hoe is het mogelijkl Kom binnen zeg. Koffie? Kerstkrans?
luLband? Krenlenmik? Stol? Zelf kan ik 't niet meer zien, onderhand.'
Ik aarzelde. "fja, eh... Ik wou u eigenlijk even persoonlijk spreken, en ik
merk dat u nogal wat bezoek hebt. Misschien kan ik beter een andere
keer. . . "
'foch niet over een misdaad?' vroeg Bruins hoopvol. "Dan gaan rre even naar
mijn kantoor op het Haagse Veer. Daar is toch niemand. "
'Ja, maar u heeft toch uw vrije dag?" weerstreefde ik, maar Bruins stond
reeds zijn jas aan te trekken. Zijn gezicht was geheel opgeklaard. Blijkbaar
vond hij het geen ramp zijn visite in de sLeek te moeten IaLeÍ!.
"Kom mee, " sprak hij opgewekt, "mijn lra8en staat om de hoek. onderweg kun je
vertellen r^'aaÍ hel over gaat, hoewel ik daar al een vermöeden van heb-.."

rrve rbaz ingwekkend. Bijna bovennatuur I ij k , " mompelde Bruins. "Niet alleen r^'at
jij nel hebt verteld, maar rÀrat vind je hiervan?" Hij trok een 1a van zijn



bureau open, en haalde een stofmap tevoorschijn.
'Dit is het dossier over de verdwijning van je oorn. Dat heb ik maandagmiddag
zitten doorlezen. Ik vraag me af of we hier van toeval of van iets anders
moeten spreken. Maar in e1k geval: je was toch van plan een verslag over je
ervaring met die engel en zo te schrijven? Als je mij daar een copie van
stuurt is het dossier compleet. trÍie had dat gedacht?,,
"I,Iordt dat officj.eel bewaard dan?,' vroeg ik. ,Ík vraag me af of zo,n verhaal
daar wel in kan. Er zal toch niemand zijn die dat gelooft?,,
'Nou en?" zei Bruins. ,,Dacht je dat ooit iemand dat nog las? Nou ja,
misschien later nog we1 eens een of andere halfgare historicus, maar wat dan
nog? I,Jie het niet gelooft.,.. wel die gelooft het maar niet, zou ik zeggen.
Zozo. Dus je oom Jozef is door zijn broer om het leven gebracht. En in de
rcereld die geschapen is door de Mogelijkheid dat dat bombardement niet
doorgegaan zou zj.jn heeft die broer, je oom Adriaan dus, met dat gestolen
fortuin een bloeiend bedrijf opgebouwd... maar \rracht even... daL is dus in
onze wereld, om'L zo te zeggen, niet doorgegaan, rÀ7ant daarin is je oom
Adriaan bij dat bombardement omgekomen toen hij op weg rras naar de Open
Rij stuin. Dus dat betekent. . . ,,

Bewegingloos keken we elkaar aan. Dezelfde gedachte was gelijktijdig door
ons heengegaan, l,Iaars chi j n1i j k was ik zo in beslag genomen geweest door de
gebeurtenissen van Kerstavond dat het idee eenvoudig niet bij me opgekomen
lras, maar ik wist zeker waar Bruins, met zijn getrainde politiebrein, meteen
aan dacht: Het fortuin van oom Jozef! lJaar was dat in deze wereld gebleven?
Lag het nog steeds ergens verborgen? Begraven well.icht?
Ilet was Bruins, die het eerst de stilte verbrak. "Diamanten hè?', Hij krabde
zich op de kruin en stond op. ,'Kom eens mee.,,
Ik volgde hem door hel nagenoeg uitgestorven pand tot we uiteindelijk via
een metalen trapje op een soort vliering belandden met een rij brandvrije
kasten. Zonder aarzelen opende de inspecteur een der deuren en trok een
zrrare ordner tevoors chij n.
"Vertrouwelijke informatie," zei hij terloops. "A1s hoofdcotrmi s s ari s
Berestein er ooit achter komt dat ik dit aan jou heb laten zien wordt-ie
niet. goed. Het gaat over allerlei belangwekkende vondsten die gedaan zj,jn
bij het graven van de nieuwe spoortunne1.... Kun je je nog herinneren waar
je oom Jozef opgesloten heeft gezeten? Je had het over ëen pakhuis aan de
open Rijstuin. Weet je waar dat tegenwoordig is? ongeveer tussen het
Metrostation Blaak en de Nieuwe Geme enteb ib l iothe ek aan de Hoogstraat.,
A1 sprekend had hij een oude plattegrond van het. vooroorlogse RotLerdam voor
de dag gehaald en wees mij de bewuste plaats aan. ,Kijk. Het was een kade
langs de KoIk, direct ten oosten van het spoorwe gviaduc t , zo'n beetje ter
hoogte van dat stuk waar nu nog steeds die gebogen zijspanten zitten. Daar
wordt momenteel volop gebouwd. Aan de spoortunnel, We1nu, je moesl eens
lreten lrat er bij die werkzaamheden a1lemaa1 naar boven komt, zowel
let.terlijk a1s figuurlijk. Soms dingen die historisch, of zelfs
archeologisch, van groot belang zijn. Soms lugubere dingen, toL ingemeLselde
geraamten toe. En ook is het meer dan eens gebeurd dat er kostbaarheden
werden gevonden, niet zelden complete brandkasten. Zakenmensen hadden die
soms in hun kelder staan, Bij het bombardement drukte het massaal
neerstortende puin die dingen door de keldervloer, waarna ze in de slappe
veengrond verder wegzakLen. En die r^rorden dan nu pas eindelijk opgegraven.,'
Hij nam de ordner ter hand en begon te bladeren,
"Alles wordt geregistreerd. Dus mocht. in de afgelopen tijd op de bewuste
plek iets bijzonders gevonden zijn, dan zou dat hieri.n te vinden moeten
zi jn. "



Er verstreek enige tijd, terwijl de inspecteur naurÀrgezet het dikke pak
papieren, rapporten, verslagen en tabellen doornam. Hij neuriede zachtjes,
maar hield daar plotseling mee op en stak een viager omhoog. ,Hee..."
Hij pakte de plattegrond en vergeleek deze met een gedetailleerde
situatieschets, die bij een rapport was gevoegd. ,,Ik zou haast zeggen... Als
ik zie waar dat pakhuis moet hebben gestaan, dan is op die plek weL degelijk
!rat. gevonden. Drie maanden geleden.,,
Hij keek mij aan over de rand van zijn leesbri1. ,Een kleine, zware
brandkast I "
"Allemachtig, " stamelde ik opgewonden. ,,En? Wat zat eri.n?"
"De brandkasl,' 1as Bruins verder, ,,is in tegenwoo rdighe id van een nolaris
opengebrand, waarna offj-ciëe1 werd vastgesteld...,, Zijn stem stierf weg.
Mijn hart. klopte me in de keel. ,,Nu, meneer Bruins? Wat werd officiëel
vastgeste1d?,'
'De inhoud, " zei de inspecleur langzaam. ,,En dat bleek te zijn: een klein
doosje met oude rijwielbelastingplaatjes. Anders niets. Het spijt me voor
je." Hij staarde me peinzend aan. ,'Hier st.aat heL zr,rart op wit. De brandkast
rras verder leeg. ,,

llat nras er meL het fortuin van oom Jozef gebeurd? trÍaren de diamanten
misschien al veel eerder gevonden? Aangenomen dat het inderdaad de juiste
brandkast was, die op de bewuste plaats was aangetroffen, hoe kwam het dan
dat die leeg was geweest?
Die gedachten hielden me ,s avonds bezig, toen ik weer thuis zat met het
dagboek van nijn vade r.
Ik las het slotgedeelte nog eens door. De aantekeningen eindiBden bij zijn
verslag over de derde overnachting bij de heer Houweling. Juist wilde ik her
dichtslaan, toen mijn oog viel op een laatste notitie.
Ik kon mijn ogen niet geloven toen ik het 1as. Hoe was het nogelijk dar ik
dat niet eerder had gezieí'l Maar het volgende moment wist ik het zeker: ik
hàd het nog niet eerder gezien. Toen ik dit, eergisteren, voor het eerst
onder ogen had gehad stond het er nog niet, daar durfde ik een eed op te
doen. Toch rrras daar in hetzelfde hand.schrift, van mijn vader, een ciLaat in
het Latijn, luidende I

'Divitiae Terrae non perducunt ad Felicitalem veram. Non sunt condignae ad
futuram Gloriam aet ernam. n

Ik pakte mijn oude Latijns-Nederlandse woordenboek en kwam na enig zoeken
tot de vertalingr "Aardse rijkdoÍmen leiden nj-et tot het l,Iare Ge1uk. Ze
wegen niet op tegen de toekomstige Eeuwige Heerlijkheid. "
Een citaat uit de Bijbel? Het Boek der Spreuken r{rellichl? Of prediker? Mijn
vader kende helemaal geen Latijn, en .in de Bijbel had ik hem nog nooit zien
1ezen.
Lange Lijd bleef ik stil voor me uit zitten kijken, en voelde me wonderlijk
gelukkig. Ik wist hoe het kvram dat er geen diamanten of andere kostbaarheden
meer in de safe waren aangetroffen, en ook wie voor het cilaat in het
dagboek van mijn vader had gezorgd,
HeL leed geen twijfel of het was allebei het werk geweest van Lucius, de
Engel, die mij op Kerstavond had bezocht.

EINDË
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