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Proloog 

 

Vliegveld Tempelhof, Berlijn. 
 

Achter een ijzeren hek staat een wapperende groep nonnen en zingt een psalm naar 

een vertrekkende Constellation; het gezang wordt meegesleurd in steekvlammen en 

gebrul. 

 

VERTELLER 

Een mens werkt, vrijt, slaapt, eet – en overal op aarde wordt inmiddels alchemie 

bedreven met de dertien letters van zijn naam. Norman Corinth uit Baltimore, 

Maryland, vond de uitnodiging voor het congres op een ochtend in september 1956 

bij zijn ontbijt. Hij wist niet wat er in hem omging, en hij wist het nog steeds niet 

toen hij twee maanden later op Tempelhof, in West-Berlijn, uit de lucht viel. 

 

Corinth valt uit de lucht. 

 

Een man van vijfendertig, al niet meer zo jong, een beetje grijs en zwaar en 

vermoeid. Hij draagt een kleine zwarte hoed. 

Hij draait zich om en ziet een vrouw op zich afkomen, meteen begint er iets in hem te 

tikken; op hetzelfde ogenblik klinkt uit alle richtingen zijn naam door luidsprekers. 

 

LUIDSPREKER 

Mister Corinth, Information Desk, Mister Corinth … 
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Eerste Bedrijf 

 

Scène Een.  

Voor het pension. 
 

CORINTH 

Daar ben ik weer. (neemt zijn hoed af) 

 

HELLA 

Staat onze verre gast te mediteren? Herr Ludwig kan u iets interessants vertellen. 

 

LUDWIG 

Ja, Herr Doktor, u staat hier op een historische plaats. Van precies deze zelfde heuvel 

af leidde de grote keizer Napoleon in 1813 zijn laatste veldslag waarin hij 

overwinnaar was. Hij kwam over dezelfde weg als u, van daarachter onder de tuin 

langs. In het noorden lag het leger van Bernadotte, in Silezië stond Blücher, en van 

daarginds kwam Schwarzenberg met zijn Oostenrijkers. Hier voor uw voeten werden 

ze in de pan gehakt, aardappelsla werd er van gemaakt. Daarna kwam Leipzig, 

Waterloo, en toen was het uit met Bonaparte. 

 

VERTELLER 

Hella wendde haar ogen af. Water liep in zijn keel, en hij moest slikken. Zijn 

geilheid blafte, een koud dier van plicht, en hij dacht – 

 

CORINTH 

Natuurlijk, natuurlijk, ik wil haar hebben. 

 

LUDWIG 

Bent u romantisch, Herr Doktor? 

 

CORINTH 

Zeer. 

 

LUDWIG 

Dit huis is de nauwkeurige nabootsing van een huis in Rome, dat een zekere 

Krschowsky hier had laten verrijzen om er de dag na de voltooiing, terwijl het overal 

naar verf rook, zelfmoord in te plegen. 

 

CORINTH 

Het viel blijkbaar tegen in het gebruik. 

 

HELLA 

Herr Ludwig, Herr Doktor Tsj’wè Unsang kan niet zo lang wachten. 

 

LUDWIG 

Natuurlijk, hoogvereerde dame. 

 

CORINTH 

Waar woont Herr Doktor Tsjwang Kai Schek, als men vragen mag? 
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HELLA 

Herr Doktor Tsj’wè Unsang heeft een kamer in de stad. Straks zal ik om uw 

kwinkslag lachen, ik heb nu geen tijd. U, Herr Doktor, vindt het niet erg dat u hier 

boven woont? 

 

CORINTH 

Integendeel. 

 

LUDWIG 

Beneden is altijd alles vol. Soms zijn er vier, vijf congressen tegelijk. Het 

communisme is sterk in congressen. 

 

HELLA 

Vindt u, dat we er wat minder moeten houden, Herr Ludwig? 

(Kijkt hem hard aan.) 

U heeft ons geschreven, dat u geen rede zult houden, maar wilt u niet een paar 

woorden zeggen over de stand van de therapie in de Verenigde Staten? Het zou het 

congres zeer interesseren. 

 

VERTELLER 

Voor het eerste sinds hun begroeting op Tempelhof keek ze recht in zijn gezicht, en 

hij wist, dat zij zich afvroeg waar hij op leek met zijn ingenaaide oogleden en 

bovenlip. 

 

HELLA 

Een baviaan. Een baviaan, bij God. 

 

CORINTH 

Ik kom om wat te leren, Frau Viebahn. Er zijn nog veel dingen, die ik niet weet. Die 

ik niet helemaal begrijp. Ik zou zelfs zo gauw niet weten, welke. Ik ben erg moe. In 

het vliegtuig heb ik ook niet geslapen; het is nooit mijn gewoonte geweest om in 

vliegtuigen te slapen. U moet mij zien als iemand, die al dagenlang wakker is. 

 

HELLA 

Zoals u wilt. Ik moet nu Herr Doktor Tsj’wè Unsang wegbrengen. Alstublieft, dit 

zijn tweehonderd vijftig mark, misschien wilt u een souvenir kopen. 

 

CORINTH 

Misschien wilt u vandaag of morgen mijn gast zijn. 

 

HELLA 

Heel aardig van u, dank u, maar er zal niets van komen, wij zullen elkaar niet zo 

vaak zien. (Nog kouder.) Ja, dan is er vanavond een begroetingsdiner, waarop Herr 

Professor Doktor Karlheinz Ruprecht uit Leipzig onze buitenlandse gasten welkom 

heet. Brengt u dat nog op? Het zou jammer zijn wanneer u, als enige Amerikaan … 

Maar als u te moe bent, kunt u natuurlijk ook hier wat eten en vroeg naar bed gaan. 

 

LUDWIG 

Zeker, zeker. 
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CORINTH 

Ik stort niet zo gauw in. 

 

HELLA 

Dat geloof ik ook niet. U kunt trouwens nu een beetje gaan liggen, dan stuur ik straks 

de wagen terug en zie u in het hotel beneden. Günther kan u verder met alles helpen. 

 

 

Scène Twee 

In het pension. 
 

LUDWIG 

Een nette dame, Frau Viebahn, vindt u niet, Herr Doktor? Wij zien haar vaak hier 

met buitenlandse gasten. Altijd even charmant. Komt u binnen, ik zal u meteen de 

sleutel geven. Hier wordt ook het ontbijt geserveerd. 

 

VERTELLER 

Bij het raam, dat op de stad uitzag, stond een blonde jongen en schreef met zijn 

vinger in de wasem, die hij op het glas geademd had. Met de grijze verveling op zijn 

gezicht draaide hij zich om.  

 

LUDWIG 

Schrijf je weer een boek op de ruiten? Geef Herr Doktor eens een hand. 

 

CORINTH 

Hoe heet je? 

 

EUGÈNE 

Eugène. Wat heeft u koude handen. 

 

LUDWIG 

Eugène, Herr Doktor. 

 

EUGÈNE 

Eugène, Herr Doktor. 

 

LUDWIG 

Ga iets doen, Eugène. Mag ik u verzoeken? Jaja, Herr Doktor Corinth uit de 

Verenigde Staten. Mag men vragen, voor welk congres u hier bent? Wij zien niet 

veel Amerikaanse heren hier in het oosten. 

 

CORINTH 

Tanden. (Corinth tikt tegen zijn tanden) Eetkamerameublementen. 

 

LUDWIG 

Ach, dentist. Mooi vak. Tanden zijn heerlijk als er wat te eten is. Dentistisch congres 

… (lacht) U bent in een vreemd land terechtgekomen, Herr Doktor. – Hebt u al 

gehoord van de brand, die wij hier gehad hebben? 
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CORINTH 

Brand? Zegt u brand? 

 

LUDWIG 

In het Louisenhof, – boven, niet ver hier vandaan. Het mooiste hotel van de stad. 

Vorige week brandde het af. Oorzaak onverklaarbaar. Politie tast in het duister. 

Jawel. 

 

CORINTH 

Slachtoffers? 

 

LUDWIG 

Maria Förster. Mannequin. Eén van de mooiste vrouwen in de D.D.R. 

 

CORINTH 

Klopt er iets niet? 

 

LUDWIG 

Alles klopt. Alles klopt. 

 

VERTELLER 

Corinth zweeg en klom een stenen wenteltrap op. De lucht was benauwend en vol 

gezoem. Bij een klein raam, waarin de vernietigde stad hing, bleef hij staan. Een 

kolonie stervende en dode vliegen lag in het stof van de vensterbank, de levenden op 

hun rug en met tussenpozen zo snel ronddraaiend, dat zij onzichtbaar werden en de 

doden door elkaar wierpen. 

 

LUDWIG 

Ieder jaar hetzelfde. Ze vluchten voor de wind de huizen in. Wat wilt u? Het is 

traditie in Dresden, op grote schaal te sterven. – Heb ik teveel gezegd? Zoiets vindt u 

niet in Amerika! Overigens daar waar u nu staat, hing Krschowsky. 

 

CORINTH 

Hebt u hem gekend? 

 

LUDWIG 

Wie kent een gek? Mm … 

 

CORINTH (steekt hem het pakje Lucky Strike toe. Ludwig trekt er een sigaret uit.) 

Neemt u het pakje. 

 

LUDWIG 

O neen, Herr Doktor, wij zijn geen bedelaars. Is er verder nog iets, dat ik voor u kan 

doen? 

 

CORINTH 

Dank u wel. U bent zeer vriendelijk voor mij. 
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LUDWIG 

Ach wat. Toilet is op de tweede verdieping. – Neemt u mij niet kwalijk, dat ik het 

vraag, Herr Doktor. Hebt u een ongeluk gehad? 

 

CORINTH 

Dat komt van de liefde. 

 

 

Scène Drie 

Torenkamer in het pension. 
 

VERTELLER 

De nacht viel nu snel en gleed van alle kanten in het kamertje. Met in zijn ene hand 

een kleine cognacfles, en in de andere de dop, waaruit hij dronk, staarde Corinth naar 

het plafond. 

 

CORINTH 

Ik ben in Dresden. 

 

VERTELLER 

Hij was in Dresden. Hij zag zichzelf liggen, op een bed in een torentje, in Dresden … 

rokend en onafgebroken drinkend keek hij naar het plafond. In een hoek ging het tot 

ontbinding over: een prachtige plek barstende kalk, waaruit schimmel kwam, roze, 

grauwe wolken. Hij dacht: 

 

CORINTH 

Als ik niet het besef heb dat ik in Dresden ben, waar ben ik dan? Ik ben niet in 

Amerika, ik was nooit in Amerika. 

 

VERTELLER 

Hij herinnerde zich iets, wat hij ergens gelezen had (of had hij het zelf bedacht?): 

 

CORINTH 

De ziel gaat te paard. 

 

VERTELLER 

Toen hij voor de eerste keer in New York kwam, op zijn dertiende, had hij pas na 

drie dagen beseft, dat hij er was: terwijl hij een straat overstak, midden op straat, 

tussen de auto’s: New York. Zijn ziel was te paard nagekomen – daar was zij. Zij liet 

zich niet motoriseren. Op het ogenblik voer zij een paar honderd kilometer uit de 

kust van Long Island, in een wapperende schoener op weg naar Europa. Ze zou pas 

aankomen, wanneer hij allang terug was in Baltimore, – maanden later, als hij met 

blote onderarmen uit zijn witte kiel en een stukje plastic voor zijn mond over een 

vrouw gebogen stond, die haar mond vol goud opensperde naar de hemel buiten, 

waarin grauwe bergen lood stonden – 

 

CORINTH 

Dresden. 
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VERTELLER 

Dan pas zou zijn ziel met Ludwig de trap opkomen en naar de stervende vliegen 

kijken. Maandenlang zou hij het zonder zichzelf moeten doen, zoals hij het na de 

oorlog jarenlang zonder zichzelf had gedaan. Hij dronk en sloot de ogen. 

 

CORINTH 

De aarde is overdekt met mensen die hun ziel in treinen en auto’s en vliegtuigen 

vooruit zijn gesneld, en daar doorheen ligt de achttiende eeuw der ademloze zielen, 

te paard, op barken, in diligences; en sommigen halen zichzelf nooit meer in. 

 

VERTELLER 

Het werd donker; de cognac brandde in zijn bloed. Voor zijn ogen was de korte rit 

door Oost Berlijn: het antieke panorama, het Rijksdaggebouw, de Wilhelmstraße: 

resten van regeringsgebouwen als melaatsen in het gelid, tochtige, uitgebrande 

karkassen.   Hella … 

 

CORINTH 

Hella … 

 

VERTELLER 

… had hem zien kijken naar een omgevallen, reusachtig betonnen ei op een 

stoppelveld. 

 

HELLA 

Daar … 

 

VERTELLER 

… zei zij op onpersoonlijke gidsentoon, die niet het ei maar hèm ontkende,  

 

VERTELLER en CORINTH 

… het loeder … 

 

VERTELLER 

… hij zou haar krijgen. 

 

HELLA 

Daar had de Rijkskanselarij gestaan; het ei was de luchtkoker van Hitlers bunker. 

 

VERTELLER 

Eén seconde had hij de nabijheid gevoeld van een walglijk geheim. Uit de klokkende 

diepten van Azië waren zwermen stakkers hierheen gekomen, stervend voor iedere 

meter, om een kakkerlak hier ergens in een kelder te verdelgen. Hij stond in het 

overschot van het paleis ernaast: aan flarden geschoten, wegrottend, de hemel in het 

dak. Hij proefde aan de gedachte, dat van hieruit eens de vernietiging van de aarde 

werd geregeld. Hier hadden ze haastig rondgelopen met hun papieren, op dikke 

kleden, in lamplicht, naar een manke spin die met een filmster in bed lag, van een 

gedecoreerd zwijn voor een spiegel, namens een kakkerlak. Hier hadden zij hun 

bloedbruiloft gevierd, hun land walmend van brandend mensenvlees, moordend over 

de planeet tuimelend. Hij dacht: 
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CORINTH 

Hadden wij soms niet aan moeten komen vliegen om het nest in puin te gooien? 

 

VERTELLER 

Hij brandde zijn vingers en stond meteen op zijn kleren slaand naast het bed, het 

peukje smeulde in de mat. Brand, dacht hij, trapte het uit, wankelde en ging voor het 

raam staan; zijn lendenen deden pijn van vermoeidheid; de fles was leeg. De zee. Het 

was bijna nacht. De sterren waren in het dal gevallen. Waar het centrum van de stad 

moest zijn, was het donkerder dan aan de randen. Hij dacht aan Hella. Hij dacht: 

 

CORINTH 

Zij denkt dat ik denk dat zij denkt, dat mijn gezicht afstotend is. 

 

VERTELLER 

Hij dacht: 

 

CORINTH 

Ze gaat verloren, vanavond nog.  

 

VERTELLER 

Hij deed het licht aan en kleedde zich uit. Naast de verscheurde man op het bed stond 

hij naakt voor de wastafel en sponsde zich af, terwijl hij dacht: 

 

CORINTH 

De hele stad kan mij zien met hun verrekijkers. 

 

VERTELLER 

Hij kneep de spons leeg boven zijn nek en gonsde van genoegen; hij dacht: 

 

CORINTH 

Ik ben dronken. Je zult je verbazen. 

 

VERTELLER 

Bij de begroeting op Tempelhof had zij even geslikt, een beweging in haar keel – het 

was gefotografeerd en doorgegeven. Nadat hij haar gevraagd had of zij getrouwd was 

… 

HELLA 

Ik ben gescheiden. 

 

VERTELLER 

(In de auto; ze was gescheiden) had zij aan haar ring zitten draaien. Ze had evengoed 

kunnen zeggen: 

 

CORINTH 

Ik verlang naar je, je krankzinnige bavianensmoel groeit al in mijn buik, het water 

loopt in mijn mond. 
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VERTELLER 

Het was gefotografeerd en doorgegeven naar het ondergrondse hoofdkwartier, de 

centrale staven, de kaartenkamers, het wolfachtig bunkerarchief. 

 

CORINTH 

Ik zal je. Ik zal je. 

 

 

Scène Drie 

Ie Zang 13 februari 1945. In het vliegtuig. 
 

KOOR 

Ambrozijn de nacht. Zoals in het brekende oog van de held plotseling nog strijdlust 

schittert, zo zendt een zwarte plek op de heuvels door de ademloze lucht een 

guirlande omhoog, een machteloze groet – en een welkom in het bebloede huis voor 

de verre gasten, de rijke ooms van overzee, steunend onder de geschenken; – zo zit in 

de struiken een eenzame ziel achter zijn machinegeweer. Drie seconden braakt 

verschrikkelijk gebulder en vuur uit de aether (vier, vijf schimmen glanzen als de 

onverhoeds oplichtende doodsangst, de gezellin van de liefde) en breken doet de 

ketting – stil trekken de laatste lampjes de geurende duisternis in en doven. De fiere 

Frank lacht, de meccano achter zijn kanon op de trotse rug van het luchtdoorklievend 

schip; een nylon dameskous siert en hangt af van het lachende hoofd. Van de trekker 

haalt zijn vinger de blauwogige Corinth en vouwt over het staal zijn handen. Liggend 

op zijn buik in de bruisende glasneus spiedt hij zachtjes fluitend over de aarde, die 

veertig meter lager onder hem doorschiet. Knus staan kleine branden op de hellingen 

en in de dalen: schuren en boerderijen, in vlammen veranderd bij het uitschakelen 

van de flak. Geen Messerschmitt in het uitgestrekte luchtveld. Maar zoals in de 

fabriekshallen het staal wordt geslagen met hamers ontelbare, zo brullen in de nacht 

de motoren der Liberators, zwarte vissen tegen de sterren, een zwerm die uit zee over 

half Europa ligt, laag over de schuddende grond op weg naar een oude stad, 

waarboven de lichten al zijn aangestoken. En uit de cockpit roept de edele Archie de 

uitroep: 

 

ARCHIE 

Ik geloof dat jij hem had, die Hun. 

 

KOOR 

Aldus spreekt hij; en zwetend daarop de blauwogige vraagt: 

 

CORINTH 

Kan er niet een raam open? 

 


