
Arno Camenisch

De laatste

Vertaald door 
Miek Zwamborn

2013
de bezige bĳ
amsterdam



Deze uitgave is mede tot stand gekomen dankzĳ een 
financiële bĳdrage van Pro Helvetia – Swiss Arts Council.

Copyright © 2012 Engeler-Verlag
All rights reserved. Published by arrangement 

with Urs  Engeler, Solothurn
Copyright Nederlandse vertaling © 2013 Miek Zwamborn

Oorspronkelĳke titel Ustrinkata
Oorspronkelĳke uitgever Engeler-Verlag, Solothurn

Omslagontwerp Moker Ontwerp
Foto auteur Yvonne Böhler

Vormgeving binnenwerk Adriaan de Jonge
Druk Bariet, Steenwĳk
isbn 978 90 234 7904 8

nur 302

www.debezigebĳ.nl



5

Wat, water, vraagt tante aan de stamtafel in Helvezia en
kĳkt Alexi aan, ben je nou helemaal gek geworden. Ze
schudt het hoofd en steekt een Mary Long tussen haar lip-
pen, water haal ik niet voor je, kan je zelf wel als je zo nodig
wil, je weet de glazen te staan, ze pakt een lucifer uit de doos
op de tafel en steekt haar Mary Long aan. Alexi wil opstaan,
Luis pakt hem bĳ zĳn onderarm, jĳ blĳft zitten, zegt Luis te-
gen Alexi, hier drinkt niemand water, zover laten we het
niet komen, een klap voor je kop kun je krĳgen als je per se
wil, dan kom je misschien weer bĳ zinnen. Ideas da Coifförs,
kapperskronkels, zegt Otto en plukt aan zĳn baard. Hĳ
heeft een baard als een spade. Zo ver heeft het hier toch niet
naar beneden gesneeuwd, je kop in een blikken emmer do-
pen om af te koelen, dan trekken de geesten weg, coffertori.
Tante klemt haar Mary Long in de asbak met het Calanda-
bierlogo, staat op en verdwĳnt achter de toog. Ze zet een pul
voor Alexi neer, viva, zegt ze en neemt haar Mary Long uit de
asbak, je leven lang heb je alleen maar bier gedronken en
niks anders, en nu wil hĳ water, wil je jezelf soms vermoor-
den, ze gaat zitten. Kolder, zolang ik leef drinkt hierbinnen
niemand water, zegt Luis, hier wordt alleen goud gedron-
ken, en nu drinken. Hĳ heeft een verrekĳker om zĳn nek en
op de linkermouw van zĳn blauwe ski-jack staat een steen-
bok. De radio met de geknakte antenne ruist.
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Wĳ gaan echt geen water naar de Rĳn dragen, zegt tante en
gniffelt. Ik wil alleen maar weten wie jou dit aan je neus
heeft gehangen, zegt Otto, alleen maar omdat je slecht ge-
slapen hebt hoef je jezelf toch niet meteen te gronde te rich-
ten, denk ook eens aan de anderen, en over een halfjaar zĳn
we er allemaal ingestonken en kunnen we niet meer uit
onze ogen kĳken. Hĳ haalt de Brissago’s uit zĳn jaszak, je-
zusmaria, nu is de kapper krankjorem geworden, hĳ steekt
zĳn sigaar op, o zo is ’t toch. Drinken nu, zegt Luis, je bier
wordt nog warm, of moeten we eerst de Heilige Mis voor-
zingen, je drinkt anders toch ook als een trekpaard. Alexi
schuift de pul van zich af en fluistert, huara cleppers, vuile
klootzakken. Hĳ wil opstaan, Otto pakt hem bĳ zĳn schou-
der en duwt hem terug in zĳn stoel. Luis schuift de pul naar
Alexi toe.

Bonsjoer, zegt Silvia als ze Helvezia binnenkomt. In haar
hand heeft ze haar sigarettenetui en de doos met lucifers.
Hebben jullie je revolvers afgegeven, vraagt ze, dat er geen
doden vallen, zoals het hierbinnen ruikt, met zovelen zĳn
we niet meer. Ze gaat zitten en steekt een Select op. Het is
stil. Tante staat op, verdwĳnt achter de toog en haalt een
caffefertic voor Silvia. Ze schept er suiker in en roert. De
klok aan de muur loopt verkeerd. Tante drukt haar Mary
Long uit. Alexi strĳkt over zĳn haar. Luis kĳkt naar de as-
bak in het midden van de tafel en gluurt naar Alexi. Otto
grabbelt in zĳn jaszak. Tante neemt een nieuwe Mary Long
uit het pakje. Ze pakt de asbak van de tafel en verdwĳnt er-
mee achter de toog, leegt de asbak en maakt hem schoon
met het kleine borsteltje, de brandende Mary Long tussen
de lippen. Ze zet de asbak terug in het midden van de tafel
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en haalt een nieuwe fles voor Otto, viva, zegt ze. Otto knikt.
De hond komt vanonder de tafel tevoorschĳn.

Het regent weer, zegt Silvia, en dat midden januari, als het
nou zou sneeuwen. Otto zet zĳn hoed af. Maakt al onze bot-
ten nog zacht, zegt hĳ, en ons brein, zegt Luis, je wil niet we-
ten hoe dat afloopt. Gisteren was Ludivic hier, die wĳsneus
van een weerman uit Patnasa, zegt tante, beweerde dat de
Ochlifelsen uit zĳn winterslaap wakker wordt, ’s nachts
hoor je hem, hoe hĳ zich uitrekt. Erg genoeg door hem al
maandenlang in de schaduw te zitten, zegt Otto, nu wil hĳ
ons ook nog vermoorden, levend begraven, hĳ neemt een
slok en veegt met de rug van zĳn hand over zĳn mond, als de
ellende van anno vĳfentwintig zich maar niet herhaalt. Ze-
ventwintig, zegt Silvia, tante brengt haar een nieuwe caffe -
fertic. Vĳfentwintig, zegt Otto, klopt niet, zevenentwintig,
zegt tante, vĳfentwintig werd de automobiel toegelaten,
zevenentwintig was de steenslag, ik heb in de kast nog een
artikel uit de krant, pas nog in de Gasetta Romontscha ver-
schenen bĳ de tachtigste herdenking, over de steenslag in
het buurdorp, over die van ons geen woord, alsof het nooit
gebeurd is, nitwits, zegt Luis, ’t was op dezelfde dag als zĳ
in het buurdorp, op een vroege zondagmiddag, maar dan
een halfuur later. Ze klemt haar Mary Long in de asbak,
staat op en loopt naar de kast die naast de deur naar de keu-
ken staat.

Jammer dat die dikke Pancraz niet meer leeft, net nu we
hem nodig hebben, hĳ wist het allemaal, heeft het een en
ander aan verhalen in zĳn graf meegenomen, gell, zegt Sil-
via, Pancraz sta ons bĳ wanneer de heidenen tobben, fluis-
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tert Otto, lees voor, zegt Luis tegen tante en geeft haar het
artikel terug, het gaat niet, ’k heb koude ogen vandaag, hĳ
neemt een slok van zĳn Quintin, en breng me er dan nog
een, er zit de laatste tĳd zo weinig in. Tante houdt het kran-
tenbericht in allebei haar handen, dus, hier staat het, het
heeft zeven dagen ononderbroken geregend, en toen is de
rots onder aan het buurdorp gebroken en heeft stenen zo
groot als koeien naar beneden gegooid op het dorp, negen-
tienzevenentwintig, achttien oktober, het hele dorp begra-
ven, alleen de kerktoren is blĳven staan, de beuk hield niet
eens stand, alleen de toren. Dan zit God in de toren, zegt
Luis.

Is niet ook Benedict, wĳlen jouw grootvader, door de Ochli
begraven, vraagt Silvia aan tante, jaja, de hele familie was
op weg naar de kerk toen grootvader voor de brug omkeer-
de omdat hĳ zĳn pĳp vergeten was en wat kleingeld voor
zĳn zondagse biertje, ze drukt haar Mary Long uit in de as-
bak, en toen hĳ zich weer terughaastte en de Rĳn over was,
de klokken luidden al voor de tweede keer en wĳ waren al in
de kerk, kraakte het door het dal, de Ochli brak en vermor-
zelde zeven huizen, drie hooistallen, zeven mensen en de
brug met Benedict erop. Op Benedict, zegt Otto en heft zĳn
bierglas. De Rĳn heeft toen alles opgeruimd, de hele rot-
zooi weggewerkt, zegt Luis, dat weet ik nog precies, een
bengel was ik en nog niet zo sterk als vandaag, alle ellende
weggedragen, alleen nog de grote steen, een steen als een
huis, stond de zondag erop nog daar in de Rĳn, waar hĳ ook
vandaag de dag nog staat, onder de nieuwe brug, al het an-
dere foetsie, al na een paar dagen weg. Tante veegt met de
vaatdoek over de stamtafel, brengt Otto een nieuwe fles en
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schenkt in. Otto neemt zĳn hoed af en klopt de as af, de Rĳn,
die ouwe koe, heeft al heel wat tractoren opgevroten.

En wat een gebed was dat, die oude Josefi droeg een habĳt
zo zwart als de duivel, zegt Otto, hĳ steekt een sigaar op, en
in de kerk die stampvol zat tot aan de laatste rĳ banken ter-
wĳl achterin nog moest worden gestaan, telde de mensen
de stenen aan hun rozenkransen en baden, en het gefluister
in het middenschip leek op het ruisen van de Rĳn, en toen
ging Pancraz, die dikke klokkenluider, achter het orgel zit-
ten en speelde met zĳn verminkte vingers, dat het je tot in
de eeuwen der eeuwen diep in de botten drong.

Het regent al dagen, we moeten nog steeds voor de Ochli
vrezen, en Alexi wil water drinken, zegt tante, wat wil hĳ,
vraagt Silvia, terwĳl het toch al regent, ook nog water drin-
ken, maar dat is iets nieuws, is hĳ soms verliefd. Zoiets
moet het zĳn, anders kan ik het niet verklaren, zegt tante,
maar hĳ wil niet praten, kĳk hem nou, hĳ zegt niks, en an-
ders is het een spraakwaterval, alsof de bodem onder zĳn
voeten is weggespoeld met dit noodweer. Zo erg was het
zelfs niet toen Josefina zich op zolder had opgehangen,
zegt Silvia. Wat nou praten, zegt Luis, er valt hier niks te
praten, een draai om je oren, dat heeft altĳd nog geholpen.

Hebben jullie de Rĳn gezien, vraagt Otto, nu is het welle-
tjes, gell, de grote steen staat voor de helft in het water, als
het zo blĳft regenen, dan kun je het wel schudden, hĳ
drinkt. In vĳfentachtig, zegt Luis, stond de grote steen bĳ-
na helemaal onder water, gopfertammi, en hier zaten we
met het water tot aan onze knieën, dat was in zevenentach-
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tig, je had goud kunnen wassen aan de stamtafel, zegt Otto,
er zouden vast wel een paar gebitten met gouden tanden in
de zeef zĳn blĳven hangen nadat God de helling bewaterd
had en het water over het kerkhof trok, terwĳl de kerkhof-
muur instortte en de helft van de graven eruit tilde en mee
naar beneden het dorp in dreef. Ja, het vermogen dat Filo-
mena in haar mond droeg, zegt Luis, dat had ik toen goed
kunnen gebruiken, de helft van mĳn kalveren is verdron-
ken bĳ hoogwater, ik moest het boeren bĳna opgeven, te-
gen de bazuinen van God kan niemand op, zegt Otto, Luis
haalt de snuiftabak uit zĳn broekzak, en de mensen ston-
den op de brug en keken als Japanners, hĳ haalt de snuifta-
bak op, buah, wil je ook, Otto steekt de rug van zĳn hand
uit, kĳken betekent niet dat je ook ziet, zegt Otto, Luis stopt
zĳn beurs weer in zĳn broekzak, ook mĳn grootmoeder is
meegespoeld, zegt hĳ, maar we hebben het te laat gemerkt.
Ojee, zegt Otto en haalt zĳn snotlap uit zĳn broekzak.

Tante legt het krantenbericht over de steenslag terug in de
kast. De deur naar de keuken gaat open en in de deurope-
ning staat grootmoeder. In haar hand heeft ze haar flesje
wĳwater en in haar mond een sigaret. Laat die troep, zegt
tante en pakt de sigaret uit haar mond. Grootmoeder hinkt
naar de stamtafel, door tante ondersteund, wie is er van-
daag dan gestorven, vraagt grootmoeder en slaat een kruis.
Niemand, zegt tante, ga maar zitten. Tante haalt een borrel
voor haar. Kĳk, zegt Otto, binnenkort honderd, en waarom
denk je, hĳ klopt op de tafel en wĳst naar Alexi, bĳ de ves-
per een kirsch en je blĳft fris als een pantoffel. Je kunt er
ook een druppel wĳwater in gieten, als het je om het ora pro
nobis gaat, maar alleen dat water is niet genoeg, waar denk
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jĳ dan aan, als grootmoeder alleen wĳwater zou drinken,
zegt Otto, ik zeg je, dan zou ze doorzichtig zĳn als glas.
Grootmoeder steekt haar flesje in de zak van haar vest en be-
gint aan haar borrel. Mĳn overgrootmoeder is honderden-
drie geworden, en de brandewĳn heeft ze tot op het laatst in
ere gehouden, zegt Silvia en blaast de rook uit, ze kon niet
meer staan, niet meer lopen, niet praten, niet zien, en aan
het eind kon ze ook niets meer horen, maar haar borreltje
bleef ze trouw, tot op haar sterfbed, en vermoedelĳk laat ze
zich de brandewĳn ook in de hemel niet afpakken. Zo oud
als brood en melk was ze anders vast niet geworden, zegt
Luis. Toen ze honderd was, zegt Silvia, heeft de pastoor,
toen nog de oude Josefi, een mis voor haar opgedragen om
te bidden tot God en de heilige Maria en haar gevolg, opdat
ze zou mogen sterven. Vergeet het maar, ze heeft er nog eens
drie jaar bovenop gedaan, voor de heilige drie-eenheid en
uit trots, honderdendrie, half dood half steen. Huh, vraagt
grootmoeder.

Alexi wil opstaan, niks daarvan, zegt Luis, o, mag ik niet
eens meer gaan pissen, Cleveri, snuggerd, is nog maar net
door de wol geverfd, zegt Otto, zo slim zĳn wĳ ook. Wie
niet drinkt, die moet ook niet zeiken, zegt Luis. Laat hem
nou, zegt tante, hĳ moet alleen maar pissen, niet dat hĳ het
in zĳn broek doet zoals Georg, ook al jaren dood, wie is er
gestorven, vraagt grootmoeder, niemand, zegt tante en
steekt een nieuwe Mary Long tussen haar lippen, ik heb ge-
droomd, zegt grootmoeder, dat het paard in het groene
gras aan de jonge Rĳn gestorven is, het lag daar heel moe en
dood, tante blaast de rook uit, Georg dus, zegt tante, die zat
vaak daar op dat bankje, altĳd op dezelfde plaats, hele mid-
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dagen zat hĳ daar zonder iets te zeggen, en wanneer hĳ ge-
noeg ophad, trok hĳ zĳn hoofd tussen zĳn schouders, en
hĳ is gestorven op het toilet, zegt Silvia en houdt tante de
brandende lucifer voor, daar heeft iedereen zich ook over
verbaasd, dat hĳ plotseling naar het toilet wilde waar hĳ
nooit naartoe ging, ze steekt haar Select aan, maar hĳ
kwam niet meer terug. Geef me dan nog maar een Quintin,
zegt Luis tegen tante. Is er vandaag dan niemand gestorven,
vraagt grootmoeder. Vandaag is er nog niemand gestorven,
zegt tante, wil je nog een borrel, huh, vraagt grootmoeder,
ik breng je er nog een, en wĳ proosten op de heilige Anto -
nius. Waar heb ik nu mĳn hosties neergelegd, vraagt groot-
moeder, en tante staat op.

Eens kĳken of ze al slaapt, zegt tante als ze door de gang-
deur binnenkomt met een Mary Long in haar hand, en ze
gaat aan de stamtafel zitten, ze is heel even gaan liggen ten-
minste, doet haar goed, drie borrels, en wanneer dat niet
helpt, dan zet ik de cassette met de kerkklokken op, ook als
het overmorgen pas zondag is, en ze slaapt onmiddellĳk in.
Silvia knikt, die cassette helpt altĳd, ook bĳ ons, zegt ze,
dat is een garantie, zekerder dan welke voorbede ook, bĳ de
eerste kerkklokken luisteren ze nog, vanaf de zevende dom-
melen ze in en hoogstens dat twaalfde lied aan het eind, de
dodenklokken, geeft ze de rust, de genadeklap, zegt Luis,
en ze slapen als grafstenen. Maar echt alsof ze slapen klinkt
het dan niet, gell, zegt Otto en wĳst naar het plafond, of
zĳn dat de bavianen, onze voorouders of toch de babuzs, de
geesten. Ach, ze gaat nu eenmaal aan de wandel in haar
slaap, zegt tante, maar wat wil je, je kunt haar toch ook niet
vastbinden. Onze grootvader slaapwandelde ook, we moes-
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ten hem uiteindelĳk toch aan de ketting leggen, zegt Silvia,
anders was hĳ ’s nachts nog uit het raam gesprongen, wat
hadden we dan gemoeten, een ketting om zĳn riem, zodat
hĳ nog net bĳ de telefoon kon komen, omdat hĳ nu een-
maal zo graag belde. Ze schenkt nog wat in van de brande-
wĳn die op de tafel staat en steekt een Select aan. Ik heb
nachten wakker gelegen met een slecht geweten, dat kan ik
je wel zeggen, omdat we hem hadden vastgebonden als een
tochtige koe, maar wat dan, je kunt niks doen, zegt tante,
hooguit Moeder Gods om vergiffenis vragen. Onmogelĳk
hem naar een bejaardentehuis te brengen, wat-ie daar dan
tussen al die oude mensen te zoeken had, bromde hĳ, al-
leen maar ouderen, die het altĳd over hetzelfde hebben of
helemaal niks zeggen en die toch allemaal plemplem, me -
sjokke zĳn, Silvia neemt een trek van haar sigaret, hĳ zou
een van ons hebben afgeranseld als we hem in het bejaar-
denhuis hadden gedaan, en niet eens een biertje mag je
daar ’s avonds drinken, alsof dat kwaad kan, tot nu toe heeft
het de zorgen altĳd verdreven, ze blaast de rook uit, en van
zĳn tabak doet hĳ sowieso geen afstand, hoe zou hĳ dan an-
ders met God moeten praten, met wie hĳ dat nu eenmaal
doet terwĳl hĳ zĳn pĳp rookt. Thuis blĳven, thuis sterven,
dat was zĳn laaste wens, zegt Silvia, en dat konden we hem
niet weigeren, dus hebben we tegen hem gezegd, dat kun-
nen we wel doen, maar dan moeten we je ’s nachts vastbin-
den, waarna hĳ twee weken lang geen woord meer heeft ge-
zegd, maar toen stemde hĳ toe.

Tante knikt en hoest, een keer klopte er ’s nachts iemand op
de deur, zegt ze, kan je je voorstellen hoe ik schrok, ik durf-
de nauwelĳks open te doen, je weet maar nooit, bĳ al die
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schoften vandaag de dag, ik merkte dat grootmoeder weg
was, wat moest ik anders, ze drukt haar Mary Long uit, dus
deed ik toch maar open en daar stond grootmoeder voor de
deur met een braadpan in haar hand en zei, Jezus Christus
zĳ geloofd, en ze sloeg een kruis met de pan. Vooral niet
haar naam noemen, zegt Luis, aan de kant gaan staan en
haar laten begaan, slaapwandelaars zĳn net katten, ze ko-
men altĳd terug, na hoogstens drie dagen zĳn ze er weer.
Geef me nog een Quintin, hĳ tilt het lege flesje op.

Grootmoeder komt de deur binnen. Tante kreunt, niet haar
naam noemen, fluistert Luis, ze slaapt. Luis houdt de verre-
kĳker om zĳn nek vast. Ga weer naar boven en ga liggen,
zegt tante zonder zich om te draaien. Grootmoeder staat
voor de toog en trekt de kop van de bloem, ze probeert hem
er weer op te zetten. Kom, zegt Silvia, en pakt grootmoeder
bĳ haar bovenarm, ik breng je weer naar boven. Grootmoe-
der draait zich om en steekt de bloem in haar haar. Stabat
mater dolorosa, mompelt ze en houdt zich vast aan de deur-
post, maak je geen zorgen, zegt Silvia, en ze maakt haar
hand los van de sponning en duwt grootmoeder de deur
door die naar boven voert, en sluit hem achter haar.

Oei, kĳk haar nou, zegt Otto, hĳ neemt zĳn digitale camera
uit de jaszak van zĳn vissersjack. Laat het gordĳn open,
nog een beetje, zegt hĳ tegen Luis en richt zĳn camera om-
hoog. Wat is er dan, vraagt Luis, gewoon fotograferen, zegt
Otto, digitaal heet dat. Hĳ flitst. Vualà, zegt Otto, hĳ straalt.
Luis laat het gordĳn los, laat zien, zegt hĳ. Er is niets te
zien, alles is donker, je bent me een maffe fotograaf, weet je
zeker dat dat een camera is. Je ziet helemaal niets, heb je
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dan niet gezien, zegt Otto tegen Luis, dat iemand een auto
door het dorp heeft geduwd. Silvia komt de deur binnen,
we hebben er al heel wat hun auto voorbĳ zien duwen, het
zĳn dus niet de eersten, ze hebben groot gelĳk om de auto
een keer zelf te verplaatsen nu alles zo snel moet tegen-
woordig. Ja, zonder sap gaat het niet, zegt tante en ze steekt
een Mary Long aan. Het is net als vroeger, zegt Otto, die zĳn
camera weer opbergt en een sigaar in zĳn baard steekt, in
Graubünden hebben ze de automobiel pas in 1925 toegela-
ten, na tien volksstemmingen. Ach, gezeik, zegt Luis en
neemt een slok van zĳn nieuwe Quintin die tante hem ge-
bracht heeft, hoezo gezeik, zegt Otto, zo was het was inder-
daad en daarom moest je bĳ de kantonsgrens bĳ Maiafeld
je motor al uitzetten, de paarden inspannen en je door het
kanton laten trekken.

La Maria, zegt Otto, ja helemaal alleen, vraagt Luis, neu
neu, zegt Otto, ik zei toch net dat iemand de auto geduwd
heeft, hoe stel jĳ het je dan voor. Gion Baretta was er ook bĳ,
zegt hĳ, die heeft die auto geduwd. Wie, vraagt Luis, Gion
Baretta, wat heeft hĳ nou met Maria, en hoe wil die een auto
verplaatsen als hĳ nog niet eens kan staan zonder wandel-
stok, en plotseling is hĳ dan genezen. Hĳ krabt zich in zĳn
hals, wat een hitte hierbinnen, zegt hĳ en drinkt zĳn Quin-
tin op, breng me er nog maar een, vroeger was dit flesje echt
groter. Tante staat op en brengt hem een nieuwe Quintin, ja
zonder wandelstok, vraagt Luis, weet je zeker dat het Gion
Baretta was, het was toch iemand anders. Soms vergis je je,
zegt Silvia en trekt aan haar Select, welke krachten er spe-
len als de juiste vrouw aan het stuur zit. Ja gopfertelli, zegt
Luis, er was toch nog iemand anders bĳ die Gion Baretta on-
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dersteund heeft, vraagt Luis, alleen Maria en Gion Baretta
dat begrĳp ik niet, die slampamper, dat geloof ik niet.
Oscha moscha, jaja, ik neem nog een encuandopuedes, zegt
Otto, dat zeiden we in Spanje altĳd als we bestelden, ik weet
nog steeds niet wat het betekent, maar vergeet niet dat aan
het eind te zeggen, anders laten ze je uitdrogen. Heb je hem
weer, zegt Alexi tegen Otto, geloof je nou nog steeds dat we
geloven dat je in Spanje was.

Moment, zegt Luis tegen Alexi, nou Otto, wie was er dan bĳ.
Die andere daar was erbĳ, die van Constantin, zegt Silvia,
tante smoest en zet een nieuwe fles voor Otto neer met het
etiket naar hem toe. Wie van Constantin, vraagt Luis, o, die
andere denk ik, zegt Silvia, die met de stalmuts, vraagt Luis
en schenkt in, die hier soms rondsnuffelt, ah, bedoel je die.
En zodra je de hoek om komt en net iets groots aan het uit-
denken bent, zegt Otto, staat hĳ daar in het donker en kĳkt
zo scheel als een idioot, je schrikt ervan, alsof je net door ie-
mand bent beschoten, en aan het stuur Maria, hm, dat is
dan een mooie vrouw, hailanzac, god bewaar me, jawel, zĳ
doet me denken aan Friederike, die boven in Brigels bĳ de
sleeplift werkte en die ik leerde kennen toen ik nog jonger
was, als zĳ je aankeek liepen de tranen ĳskoud over je wan-
gen, hĳ strĳkt met zĳn hand over zĳn nek. Een blik als een
gebed had die Friederike, alleen hoorde ze aan haar linker -
oor niet zo goed als aan haar rechter, zegt Otto, Himmel -
arsch, mĳn hemel, niet te begrĳpen dat God dat toeliet, en
vooral hoe oneerlĳk het is verdeeld. Hĳ drinkt, geef me als-
jeblieft nog een pul, zegt hĳ tegen tante. Ik heb je er al een
gebracht, zegt tante, o ja, zegt Otto, helemaal niet gemerkt,
maar breng me er toch maar een, een op voorraad, dat kan
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geen kwaad. Luis haalt adem en Silvia zegt, ’t is al goed, ge-
noeg nu, anders begin ik ook nog te huilen.

Viva, zegt Otto en drinkt. Hĳ zet zĳn lege bierglas weer
neer, het is oneerlĳk verdeeld door hem daarboven. Wan-
neer wĳ niet al snel het laatste oliesel krĳgen, om zo ie-
mand als Maria hebben we behoorlĳk gevochten, zegt Luis
tegen Otto, we hebben elke vrĳdag weer opnieuw onze bot-
ten gebroken, zo’n vrouw brengt je hoofd op hol, gell Alexi,
hĳ stoot hem aan met zĳn elleboog, daar wordt zelfs de kap-
per vrolĳk van, toch, koffertami, godsamme, zegt Otto, 
ellendelingen of zo zouden we zĳn geworden, ja, hĳ knikt.
Tante gniffelt achter haar sigaret, blĳf maar bĳ het bier,
zegt ze. En die andere daar, die Ladrone, die woont niet
eens hier, maar wie verbaast zich erover dat hĳ altĳd weer
opduikt, vanaf het laagland omhoogkomt, hĳ neemt die
hele lange weg om Maria het hof te maken, het is een hond,
je kan beter zwĳgen als een boomstronk als hĳ opduikt, die
ontfutselt ons anders de zinnen uit onze maag en dan be-
landen ze in een of ander boek en daar zit je tot sint-jutte-
mis op een stoel, of in een boom, en als het dan echt fout
loopt, moet je voor altĳd dezelfde zinnen opzeggen. Dat is
er net zo eentje als onze dorpsdichter Gion Bi, zegt Otto, al-
leen had je dat van Gion Bi nog kunnen lezen, inderdaad.

Ja die Gion Bi, een mooie man was dat, zegt Silvia, maar hĳ
is evengoed gestorven, zegt Luis. Ja, de duivel haalt ook de
mooien, gell, zegt Otto, is ook alweer een handvol jaren ge-
leden dat hĳ gegaan is, o, hĳ heeft ons lang genoeg ge-
plaagd met zĳn dichtwerk, zegt Luis en drinkt. Dubbele len-
tes had-ie, zegt Otto, plotseling stond hĳ in de deuropening
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in de bontmantel van zĳn dode moeder, en ook die leren
handtas was van wĳlen zĳn lieve moeder, zegt Alexi, her-
tenleer, zegt Luis, mooi fluwelig. Hĳ hield niet op met lezen
voor de stamtafel leeg was, zegt tante en steekt een Mary
Long op. Ergens in de kast moet ik nog het rouwbericht
over hem hebben uit de Gasetta Romontscha, zegt ze en staat
op, eens kĳken, ze pakt een stoel en zet hem voor de kast en
klimt erop. Op de kast staat een bokaal van de voetbalclub.
Hier, dit moet het zĳn, zegt tante en ze stapt van de stoel.

Silvia staat op en loopt naar de toog, ze maakt een caffefer-
tic voor zichzelf, Alexi, zegt ze, waarom dat zwarte hart van-
daag, dat kun je ons niet aandoen, we hebben tientallen ja-
ren samen gedronken en het goed gehad, allemaal met
aparte kapsels door jou met grote moeite en zorg gemaakt,
zo goed je kon, en de laatste avond laat je ons alleen met al
het bier, dat is echt niet aardig, help ons nu toch met leeg-
drinken. Alexi kĳkt een beetje terneergeslagen. Silvia
neemt een schoon glas van het aanrecht en vult de pul. Kĳk
naar die mooie kroon, zegt Silvia, en zet de pul voor Alexi
neer en grĳpt hem aan het achterhoofd bĳ de haren. Ze
neemt de andere pul van tafel en leegt hem in de gootsteen.
Wat doe jĳ nou, roept Luis, ben je niet goed snik, zomaar
bier weggieten, alleen omdat dat scharminkel daar niet
meer wil drinken. Je zou ze moeten opsluiten, die bier ver-
kwisten, zegt Luis en schudt zĳn hoofd, als ik dat geweten
had. Al die fooien die ik je heb gegeven voor het knippen en
scheren en dan word je vanachter neergeschoten. Alexi
zegt niets. Breng me dan nog maar een nieuwe Quintin, nu
je daar toch staat, zegt Luis tegen Silvia. Silvia gaat zitten,
zet de fles voor Luis neer en roert in haar caffefertic. Dus,
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hier staat het, zegt tante en houdt het krantenbericht in
haar handen. Luis maakt de fles open tussen zĳn kiezen en
schenkt in. De telefoon rinkelt.

Telefoon, zegt Otto, ik weet het, zegt tante en kĳkt niet op.
Wie is het, vraagt Otto, tante legt het krantenbericht op ta-
fel. Ze hebben vast een verkeerd nummer gedraaid, zegt
tante. Psssst, wees stil, zegt Luis, hĳ houdt zĳn wĳsvinger
voor zĳn mond, hier is niemand. Een vlieg zoemt om zĳn
hoofd, Alexi kĳkt ernaar. De vlieg landt op de lampenkap.
Het rinkelen stopt en Silvia roert weer in haar caffefertic,
Luis veegt met de rug van zĳn hand over zĳn mond, tante
neemt het krantenartikel weer in haar hand, pakt een Mary
Long en steekt die aan.

Dus, zegt tante, hier staat het, het hoogtepunt van zĳn
schrĳversloopbaan was zĳn prozatekst De rovers van Sint
Antoni, verschenen in de Calender Romontsch en in het voor-
woord staat, met hem komt de generatie van de beste jaren
aan het woord, 1966. Dat was toch in eenenzestig, zegt Otto,
zesenzestig staat hier, zegt tante, dat kan niet, laat zien,
zegt Otto. Tante geeft hem het artikel en de bril en klopt
haar Mary Long af aan de asbak. Otto zet zĳn bril op. Inder-
daad, er staat zesenzestig, zeker een drukfout, ik zou op de
heilige Christoph kunnen zweren dat het in eenenzestig
was. Hĳ geeft de bril aan tante terug. In eenenzestig werd
de spaarbank van Sontg Antoni geplunderd, maar hĳ heeft
er pas in zesenzestig over geschreven, zegt tante. Otto legt
het krantenartikel op tafel. Staat er een foto bĳ, vraagt Sil-
via en pakt het krantenartikel en bekĳkt het, maar toen was
hĳ nog jong, zegt ze en grinnikt, en wie heeft zĳn haar ge-
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knipt, vraagt Alexi, maar daar staat weer helemaal niets
over in. Drink, zegt Luis.

Silvia leest verder, dus, in 1966 verschenen Ils Laders da Sontg
Antoni, waarin het hem heel goed gelukt is de verschillende
karakters van een boerendorp tot leven te wekken. De ge-
dichten, een behoorlĳk deel hiervan is gepubliceerd, vullen
boekdeel na boekdeel. Stĳl en inhoud gingen, net als de
schrĳver zelf tĳdens zĳn leven, een beetje op en neer, maar
zĳn taalgebruik kon tamelĳk vloeiend zĳn en bĳ vlagen
zelfs origineel. Met iets meer onderzoek en bĳschaven had
hĳ een schrĳver van belangrĳker werk kunnen worden.
Aha, zegt Otto, het schrĳven is hem naar het hoofd geste-
gen, was hĳ maar verstandiger geweest. Hĳ had toch een
goedlopende winkel, de Usego, maar in plaats van daarop te
letten, moest hĳ schrĳven en liet hĳ zĳn winkel verslonzen,
dat kan ook alleen God maar begrĳpen, zegt hĳ. Schrĳven is
ongewisser dan schedels uitkoken, zegt Luis, waar dat toe
leidt, weten we, hĳ is gek geworden door het dichten, als hĳ
nou nog op het hoogtepunt van zĳn kunst gestorven was.

Het regent nog steeds, zegt Otto, snertweer, als het nou nog
zou sneeuwen. Ja, die Gion Bi, zegt Silvia, uiteindelĳk rĳm-
de hĳ alleen nog maar, en toen hĳ op zĳn sterfbed lag, die
leeuwentemmer, en dokter Tomaschett zĳn spullen weer
had ingepakt en zei, we kunnen niets meer doen, de dichter
is niet meer te helpen, toen is Gion Bi in zĳn nachthemd
plotseling rechtop in zĳn bed gaan zitten, klaarwakker was
hĳ opeens, wat bleekjes nog, en toen heeft hĳ geroepen dat
ze dokter Barclamiu moesten gaan halen, die zou hem kun-
nen helpen, hem zeker helpen. Wat denk je wel, zegt Luis,
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die laat hem niet in de steek, en ook niet sterven, zegt Silvia,
en dan zou hĳ in een flits weer op de been zĳn en gezond en
kwiek en vrolĳk als een kerkkoor, zegt Otto. Hĳ wilde niet
meer rustig worden, zegt Silvia en neemt een trek van haar
Select, met zĳn vieren hebben ze hem moeten beetpakken
om hem terug naar bed te brengen en hoe hĳ met zĳn be-
nen trapte, allemachtig, zegt Alexi, erger dan dat je zeven
kamelen had moeten samendrĳven en in beton gieten, zegt
Luis en drinkt, daar kon je echt medelĳden mee hebben,
zegt Silvia. En die Barclamiu is natuurlĳk niet verschenen,
hoezo ook, zegt Otto, dat was denk ik alleen maar een dok-
ter uit het boek van Gion Bi. Kunstenaarspech, zegt Luis.
Arme ziel, zegt tante en drukt haar Mary Long uit. Na drie
dagen en nachten tobben heeft hĳ toch nog willen sterven,
met dank aan de heiligen, ook zonder Barclamiu, zegt Sil-
via, hĳ is uitgeput en vredig ingeslapen in de ochtendsche-
mering, vandaag precies zeventien jaar geleden. Achttien,
zegt Otto, klopt, achttien, zegt Silvia, ach mĳn lieve God.

In Gods naam is er nog iemand gestorven, zegt Otto, het is
al een paar dagen geleden, de leraar van Christiani, die
schreef ook, wel niet zo goed als Gion Bi, en die is gestorven
op de laatste schooldag in de deuropening. Het was een
berg van een kerel, en altĳd keurig gekleed in het zwart en
nooit zonder hoed, hĳ schenkt bier bĳ, dus een reusachtig
mens, haast een onmens, en als hĳ iemand een hand gaf,
kneep hĳ zo stevig dat de hand van de ander bĳna in stuk-
ken brak. Basta, zegt Luis, desondanks is hĳ gestorven. Al
was het zo pompeus als je van zo’n man zou verwachten,
zegt Otto, als je bedenkt wat voor autoriteit hĳ was. In
plaats van een echte dood heeft hĳ eigenlĳk meer het loodje
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gelegd. Hĳ drinkt, buah, dat doet goed. Het bierschuim
blĳft in zĳn baard kleven. Hĳ veegt met zĳn mouw over zĳn
mond. In elk geval, zegt hĳ, hebben we hem in de kist ge-
legd en naar het kerkhof gedragen en begraven, zoals het
hoort, de muziekkapel heeft ook nog gespeeld en al met al
is het toch een mooie begrafenis geweest. Daarna, toen hĳ
dus begraven was, het graf was al toegedekt, en ze er veel
bloemen en kransen op hadden gelegd, zodat het er prach-
tig uitzag, toen merkten we dat we de leraar met zĳn loon
begraven hadden. Hĳ had zĳn loon in de zak van zĳn jekker.
O we hadden geen andere keus, we moesten de leraar weer
opgraven om het loon uit zĳn zak te halen.

Alexi heft zĳn handen, gezever, echt gezever, niets dan ge-
zever wat jĳ vertelt, iemand die zoveel kletskoek vertelt als
jĳ is er van hier tot Novogrod niet te vinden. Aha, zegt Otto
en kĳkt Luis aan, Alexi is net de Almachtige, die meldt zich
ook alleen maar als het hem uitkomt, wacht je nog op die
paar afgesproken gebeden, Petrus daarboven aan de toe-
gangspoort op zĳn houten stoel zal je straks zeggen wie je
op aarde kon geloven, dat zal je nog verbazen, aangenomen
dan dat je naar boven naar de zaligheid gaat en niet bene-
den in de oven geschoven wordt. Viva, zegt hĳ en heft zĳn
glas, in honoris al Cristiani.

Ja vroeger waren er in de dorpen nog supermensen, van die
krachtpatsers als Chasperun, ferms sco tschlun, kracht
voor vĳf, zegt tante. Ja ja, die was sterk, zegt Luis, haast zo
sterk als ik, geef dan nog maar een Quintin. Als het nou nog
eens zou sneeuwen, zegt Silvia. We wilden een keer de maai-
machine, die oude Aebi van Giachen, een maaimachine zo
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groot als een Tschinquetschento, Fiat 500, en zo zwaar als
drie koeien, op de Unimoc laden, zegt Otto, maar buca ra-
schieni, onmogelĳk, met zĳn vieren hebben we het gepro-
beerd en geprobeerd, ik zeg jullie, niet eens met hulp van
de duivel hadden we dat monster kunnen optillen en laden.
Toen kwam Chasperun vanuit het bos de straat in. Hĳ had
zĳn groene hemd aan, altĳd doornat van het zweet, de 
bovenste hemdknopen open en de hemdsmouwen opge-
stroopt, hĳ hield zĳn hoofd scheef als hĳ liep en zĳn mond
hing open. Hĳ bleef staan en zei, weg daar, aan de kant, dat
doe ik alleen, en hĳ heeft de Aebi opgepakt en hupsakee op
de Unimoc getild. Dat was meer een beest dan een mens,
zegt Silvia.

Een lomperik zoals Urban was dat, zegt Silvia, Urban, de
houtvester uit het buurdorp, sacrament, wat was die sterk,
hĳ had een hals zo dik als een boomstam, en dan die baard
van hem, zegt Luis, jĳ had meteen wel kunnen inpakken,
Otto. Hĳ had een keer naar mĳ moeten komen, zegt Alexi
en lacht, dan had ik zĳn baard wel even gesnoeid. Ja, dat is
wat ik bedoel, zegt Otto, die had je een kopje kleiner ge-
maakt als je met je tere vingertjes zĳn baard had aange-
raakt. Je vergeet dat je het mes aan iemands keel zet tĳdens
het scheren, zegt Alexi en schuift de pul van zich af. Filoso-
fia da Coifförs, mompelt Otto. Luis schuift zĳn pul terug. Ja,
die Urban was haast nog sterker dan Chasperun, of min-
stens even sterk, zegt Otto, ik weet nog dat Eiertoni op paas-
zondag met zĳn vw Kever in de modder aan de rand van
het dorp bleef steken. De vrouw van Eiertoni en haar
schoonouders in witte hemden, met manden vol gekleurde
eieren op hun schoot, zaten ook in die Kever en die waren


