
GRANAATSCHERVEN 

 

Zo verschrikkelijk tastbaar ligt hier Duitsland voor me! Een oud appelstroopblik van 

Zwaardemaker, vol met granaatscherven uit de oorlog. De brokjes ijzer zijn een beetje 

roestig geworden in de loop der jaren, maar hun rauwe uiterlijk jaagt nog altijd wilde 

schrik aan: geen zacht, warm mensenvlees is hiertegen bestand. Een paar stukjes 

aluminium van vliegtuigen liggen er bij. Van een geallieerd toestel? Of van een mof? Ik 

hoop van een mof. Ik ruik aan de scherven. IJzerlucht. Roestlucht.  

 

Na alweer een doorwaakte nacht in Amstelveen, een nacht vol luchtalarmsirenes, vol 

knallen en gedreun van afweergeschut, een nacht met zwaaiende zoeklichtbundels langs 

de hemel vol kleine plofwolkjes, en het geluid van scherven die op dakpannen en 

straatstenen vallen, komt eindelijk het ochtendlicht naderbij. Ik eet een grauwbruine 

boterham en drink een kop thee van rozebottelblad. Zonder suiker natuurlijk; die is er 

niet meer. Vóór schooltijd nog even een kwartiertje scherven zoeken. Ik woon in de van 

IJsselsteinlaan. Er is al eens een vliegtuig neergekomen in de nabijgelegen Charlotte de 

Montpensierlaan. De volgende nacht kan het onze beurt zijn. De herinneringen zijn zo 

tastbaar gebleven door dat blik met granaatscherven. Stukjes Duitsland. 

 

Er zijn meer Duitslanden. Er is ook het dierbare Duitsland van Heinrich Heines Harzreise. 

Dat van Bertolt Brecht: Ja, mach’ nur einen Plan! Sei nur ein grosses Licht! Und mach 

dann noch ‘nen zweiten Plan, gehn tun sie beide nicht. En natuurlijk dat van Christian 

Morgenstern: Die Möwen sehen alle aus als ob sie Emma hieszen. Er is het Duitsland van 

de radeloze jonge vrouw in 2005, in de Lebensgarten Steyerberg, die zich zo schuldig 

voelde jegens al die niet-Duitsers, die de oorlog hadden moeten meemaken. Háár 

schuld? Of niet haar schuld? Nee, niet haar schuld. Er is het Duitsland dat in september 

1944 aan de Rijn sterker was dan de geallieerden.  De Amerikaanse vader van Mikki 

moest daar terugtrekken, maar werd weer opgeroepen toen de Duitsers het 

Ardennenoffensief begonnen in de Kersttijd van 1944. Ik heb Mikki bedankt voor wat zijn 

vader gedaan heeft om mij uiteindelijk te bevrijden.  

 

De meeste moderne Duitsers zijn redelijke mensen. Ik heb ze ontmoet op reis, vaak op 

congressen. Af en toe kom je nog eens een mof tegen, zoals die oude kerel die me in 

Griekenland enthousiast wilde maken voor een reisgids van Erhard Kästner, die als 

bezetter in Griekenland arriveerde en verliefd werd op het land. Neen! 

 

Ik moet opruimen, nu ik aan het einde van mijn leven ben gekomen. Zeggen ze. Gooi dat 

blik met scherven toch weg! Je doet er toch niets mee? Maar het is het bezinksel van 

mijn leven. Het drab. Het meest waardevolle. 
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