
Grootvader vertelde dat hij bijna was gestikt toen hij voor het eerst naar Silezië werd 

gebracht. De veewagons waarin hij en de andere boeren helemaal vanuit Oost-Polen naar het 

westen werden vervoerd, waren van boven tot onder met planken dichtgetimmerd. Ramen 

waren er niet, en ook geen kieren waardoor hij had kunnen kijken of waartegen hij zijn mond 

had kunnen persen om te ademen.

Maar er ontbraken een paar planken in de bodem van de wagon en daarom drukte 

Janeczko zijn gezicht tegen de spleet en liet hij zijn kin en voorhoofd op de planken rondom 

het gat rusten. Gretig zoog hij de lucht naar binnen. Ook het knagende hongergevoel 

verminderde daardoor een beetje, alsof het geratel van de treinwielen op de rails het geknor in 

zijn maag deed bedaren.

De twaalf Galiciërs die bij Janeczko in de wagon lagen, waren de Poolse boeren van 

het dorp Zastavne, dat sinds kort tot Oekraïne behoorde en dat voor hun verdrijving Żdżary 

Wielkie had geheten. Al toen Janeczko naar Silezië werd gebracht, had zijn neus de omvang 

van een flink uit de kluiten gewassen aardappel gehad. Toen hij in Galicië met de andere 

mannen op de trein was gestapt – voor het eerst in hun leven reisden ze met de trein –, hadden 

ze hierover nog grapjes gemaakt om zo hun nervositeit te verbergen: Janeczko, steek je neus 

eens in de lucht en vertel ons waar de reis naartoe gaat.

We wisten niet waar we heen gingen, waar ze ons heen zouden brengen, zei 

grootvader. Een van de jongere mannen in de wagon mompelde dat het nu voorbij was en dat 

ze hen nu naar de plek zouden brengen waar ze ook de joden naartoe hadden gebracht. Silezië 

bestond helemaal niet. Een verzinsel was het: een kamp met de naam Silezië. Janeczko was 

moe en hij telde de bielzen die onder hen door gleden. Al snel vielen zijn ogen dicht. De 

dagen gingen voorbij.

Stipt op tijd reed de trein het gigantische stalen stationsgebouw van Wrocław binnen. Ik stapte 

uit en liep naar het spoor vanwaar mijn trein naar Oborniki zou vertrekken. Hoewel de trein 

precies op tijd op het spoor klaarstond, ging hij op het tijdstip van vertrek geen centimeter 

vooruit. Ik had me voor niets gehaast en zelfs geen tijd genomen om op het perron iets te eten 

te kopen. Mijn maag trok zich pijnlijk samen. Nu al weerklonk in mijn hoofd de stem van 

tante Aldona: Broń boże! Wat is dat kind weer mager geworden! Hebben jullie in Duitsland 

allemaal anorexia of hoe zit dat? Het stond hoe dan ook vast dat ze me zou gaan vetmesten als 
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een Silezische gans. Daaraan viel niet te ontkomen. Pas als ik dik genoeg was, zouden ze me 

naar Duitsland terugsturen.

Een halfuur na de geplande vertrektijd liep de conducteur in zijn blauwe uniform nog 

steeds kalmpjes en vals fluitend op het perron rond. Ik zat aan het raam en keek hoe hij, zijn 

armen op zijn rug gekruist, op en neer liep en deed alsof hij het gescheurde asfalt 

inspecteerde.

In de coupé naast me zaten twee nonnen: de ene liet onophoudelijk een rozenkrans 

door haar vingers glijden en de andere keek vanuit haar rooddoorlopen ooghoeken toe. Er 

zaten ook drie arbeiders die waarschijnlijk uit de staalfabrieken van Wrocław kwamen, te 

oordelen naar de eeltplekken op hun handen. Zwijgend keken ze uit het raam: de vertraging 

liet hen koud. Ik hield het niet langer uit en stond met een ruk van de bank op, zodat je de 

veren kon horen springen. Ik begon het verroeste schuifraam naar beneden te trekken, maar 

het klemde natuurlijk. Ik trok en rammelde aan de handgreep. In de ruit zag ik dat de lege 

blikken van de arbeiders op mijn rug gericht waren. Ook de nonnen bekeken me van kop tot 

teen. Pas toen mijn nagel in de rail van het raam bleef hangen en afbrak en ik me het wel erg 

Duitse ‘Scheiße!’ liet ontvallen, schoten hun hoofden plots omhoog. Ik deed alsof het me niets 

kon schelen en bleef verder aan het handvat rukken. Juist op het moment dat ik het wilde 

opgeven, vloog het raam met een klap naar beneden. Eindelijk kon ik mijn vuurrode hoofd 

naar buiten steken.

Grootvader zei dat het vier dagen had geduurd tot de lange, logge rij veewagons Wrocław had 

bereikt. In Wrocław bleef de trein stilstaan en iedereen die wilde, kon uitstappen, het perron 

betreden en zich verbazen over de glazen koepel die zich over de binnenrijdende treinen 

uitspande. Grootvader vertelde dat een paar mannen bij de aanblik van het station waren 

flauwgevallen. Maar hij wist niet zeker of dat kwam omdat ze nog nooit zo’n groot gebouw 

vanbinnen hadden gezien, of toch omdat ze dagenlang niet hadden bewogen en nu plotseling 

naar boven staarden om de hoge overkapping te bekijken. Janeczko zelf was op zijn plaats 

boven de planken gebleven en beperkte zich ertoe het station van Wrocław liggend te leren 

kennen. Niet helemaal uit vrije wil, maar zijn maag had hem tijdens de reis voortdurend met 

het verlangen naar iets eetbaars gekweld. Daardoor vreesde hij nu dat zijn maag zich recht 

door zijn buikwand een weg naar buiten had gebaand en dat hij zich stilaan aan het hout van 

de planken tegoed begon te doen.
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Door het gat in de vloer zag Janeczko iets dat tot aan zijn dood bepalend zou zijn voor 

zijn beeld van Wrocław: de zool van een Duitse legerlaars, maat 43, die hap na hap verdween 

in de bek van de vetste rat die hij ooit had gezien. Heel bedaard hield het beest het stuk leer 

tussen zijn rozige voorpoten, terwijl het grootvader ononderbroken aankeek. De bijtende geur 

van bruinkool en rattenpies kwam hem tegemoet.

Merkwaardige gedachten schoten toen door zijn hoofd: was dit hier misschien al het 

eindstation? Wie weet was de wereld van de Duitsers, waarin ze voortaan zouden moeten 

leven, wel een wereld van staal en beton, en het leek hem dan ook een goed idee om met de 

kolen en een paar planken die ze uit de vloer konden trekken midden in de wagon een vuurtje 

te maken. In de vlammen konden ze de rat, die delen van een Duitse soldatenlaars in zich 

droeg, gaar laten worden. Hij wilde al opstaan en de rat grijpen toen hij weer dacht aan zijn 

maag die het hout van de planken begon te verorberen en hij bleef liggen. Zo hoorde hij 

vanuit de wagon dat een soldaat de mannen van het spoor joeg, terug de wagon in. Vooruit, 

we vertrekken weer! Het is gedaan met rondlummelen! Met een blik op de liggende Janeczko 

vroeg de soldaat: Is die daar dood, of wat?

Ik wachtte een tijdje tot de conducteur zich omdraaide en toen riep ik zo accentloos als ik 

maar kon: Hallo meneer, ik heb haast, mijn grootvader is gestorven! Hij stopte met fluiten en 

zei: Nou ja, jongedame, dan is het toch al te laat. Geen reden om haast te hebben. Daarna 

vertrok hij zijn mond, maar het was niet helemaal duidelijk of hij een grijns of een 

medelevende blik wilde uitdrukken. Ik wilde hem iets gevats antwoorden, maar het enige dat 

me te binnen schoot, was het Duitse woord voor sukkel, en de weinige scheldwoorden die ik 

in het Pools kende hadden allemaal iets te maken met moeders, honden of geslachtsdelen. 

Toen het eigenlijk al te laat was, riep ik hem daarom maar na: Niech się pan wstydzi – u zou 

zich moeten schamen! Ik draaide me even om naar de andere treinreizigers. De arbeiders 

grijnsden. Niet de conducteur, ík schaamde me nu en ik ergerde me erover. In mijn nek waren 

rode vlekken verschenen. Een haarlok was losgeraakt en hing in mijn gezicht. Met een 

beweging van mijn hand veegde ik de lok weer achter mijn oren.

Wanneer vertrekken we eindelijk? Over twee uur moet ik op de begrafenis zijn!

Hoe moet ik dat weten, vroeg de conducteur, terwijl hij me onschuldig aankeek. Zocht 

hij iets? Telkens wanneer mensen me iets te lang onderzoekend opnamen, kreeg ik de indruk 

dat ze iets vreemds aan mij ontdekt hadden en dat ze probeerden mijn hoge jukbeenderen en 
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mijn ronde kin thuis te brengen. Eindelijk wendde de conducteur zijn blik weer af. Misschien 

was hij toch van mening dat ik voldoende Poolse trekjes in me had.

Bevel van hogerhand, zei hij. Hij zette zijn pet recht en op dat moment leek hij zich 

plots van zijn eigen positie bewust te worden: De officiële vertrektijd zal drie kwartier later 

zijn. Er is niets aan te doen.

Ik liet me terug op mijn zitplaats vallen. De vertraging betekende dat ik geen tijd meer 

zou hebben om naar de boerderij te gaan, mijn gezicht nat te maken en in de keuken op 

grootvaders vaste plek te gaan zitten om echt te vatten wat het betekende dat hij er niet meer 

was. Geen tijd om naar de kopjes te staren waar hij tot voor kort nog uit had gedronken, om 

naar de pan te kijken waarin de laatste vetrestjes nog zichtbaar waren. Ik verwachtte niet eens 

dat ik iemand zou vinden die me van het station naar het kerkhof zou kunnen brengen – de 

uitvaartdienst begon een stuk vroeger, de meeste mensen uit de buurt zouden al lang op de 

wormstekige kerkbanken zitten.

Eindelijk zette de trein zich in beweging. Door het geschommel van de coupé 

verdween de pijn die zich tijdens het wachten in mijn slapen had verzameld. Carsten 

probeerde me te bereiken, maar ik negeerde het geluidloze geknipper van mijn mobieltje.

De grijze voorsteden van Wrocław kropen aan het raam voorbij. Na enkele haltes begon de 

trein tussen de akkers eindelijk wat sneller te rijden. De arbeiders waren intussen uitgestapt, 

maar niet zonder de biddende nonnen aan te stoten. Geleidelijk aan vermengden sparren zich 

met berkenbomen en eiken, zienderogen ging het sparrenbos over in de zware Neder-

Silezische loofbossen.

Als kind perste ik mijn gezicht tijdens de treinreizen tegen de ruit, in de hoop fazanten, 

vossen of zelfs een wolf te kunnen zien. Het feit dat ik nooit een wolf had gezien, veranderde 

niets aan mijn overtuiging dat het me op een dag zou lukken, want als wilde zwijnen konden 

verdwalen, waarom zou dat dan ook niet met een wolf kunnen gebeuren? Tijdens een van die 

treinreizen had ik ook echt een groot dier gezien dat tussen de beukenbomen liep, maar de 

trein reed te snel om het zeker te weten. Toen grootvader me later vroeg of ik tenminste nog 

wist welke kleur het dier had, gaf ik bedeesd toe dat het er eerder pikzwart dan grijs had 

uitgezien, misschien dus toch eerder een reusachtige hond.

Grootvader schudde vastberaden zijn hoofd: Honden zijn nooit zo roekeloos om zich 

dicht bij de sporen te wagen, nee – wat ik gezien had, moest iets heel anders geweest zijn. 
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Toch vond ik het vreemd dat ik het vanuit de trein had gezien, zou ik me misschien vergist 

hebben? Toen ik die bedenking opperde, verviel grootvader in een diep en langdurig zwijgen. 

Daarna zei hij: Kleindochter, dan is het er dus weer.

Toen ik hem vroeg: Wat, djadjo, bekeek hij me even en zei toen, alsof hij tegen 

zichzelf praatte, dat het beest zich misschien uitgerekend aan mij had vertoond omdat beide 

plekken in mij verenigd waren: de overkant van de Oder en hier.

In het bos waar de trein nu doorheen reed, was geen enkel dier te zien. Ik staarde naar 

het voorbijrazende kreupelhout. Hoewel het lente was, was er niet eens een ree te bespeuren. 

Ik rilde. Weldra zouden we in Oborniki aankomen. Het bos begon al dunner te worden en 

bood uitzicht op kleine heuvels, akkers en weilanden met eilandjes van berkenbomen.

Ik boog me naar voren om beter uit het raam te kunnen kijken en zag in de verte 

enkele huizen. De trein begon te remmen. De nonnen stonden op en streken hun kleren glad. 

De dikste van de twee bekeek zichzelf in de ruit en trok haar kap recht. Verbeeldde ik het me, 

of keek ze me in het spiegelende glas met een doordringende blik aan? Even bekeek ik mijn 

eigen spiegelbeeld: het opgestoken lange haar, de heldere ogen die, onopgemaakt, in hun 

omgeving verdwenen. Ook de lange rimpel die mijn voorhoofd in tweeën verdeelde, was in 

de ruit zichtbaar. Een wat week, maar aardig gezicht – die indruk had ik althans. In ieder 

geval een gezicht dat bij de meeste mensen beschermingsinstincten oproept. Op de bodem van 

de coupé plakte een kauwgom die ik met de punt van mijn schoen wegkrabde. Heel even 

stelde ik me voor hoe het zou zijn om gewoon te blijven zitten en verder te rijden. Toen kwam 

de trein tot stilstand. 

Grootvader vertelde dat hij, toen ze na vier dagen waren aangekomen, zo stond te wankelen 

op zijn zwakke benen dat hij op de schouders van Mariusz Sedecki had moeten leunen zodra 

hij van zijn harde, planken ligplaats was opgestaan. Sędecki’s rode haren kleefden door stof 

en vuiligheid en zagen er daardoor grijs uit, maar de reis had hem niet van zijn stoere manier 

van lopen kunnen beroven. Zijn schouder was knokig en de weerstand van het gewricht 

voelde aan als gekietel in Janeczko’s handpalmen.

Daar waar de boeren moesten uitstappen, was er geen station: er lag alleen een berg 

kolen. Daarin stak een bordje, waarop in blauwe emailletters te lezen stond: Obernigk. 

Oborniki, riepen de Russische soldaten in de trein en joegen de Polen uit de wagons. Naast de 

kolenhoop bleven de dertien mannen staan en keken ze met knipperende ogen om zich heen.
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De grond rondom hen dampte: in Silezië was het al lente en de opkomende zon deed 

het water uit de overstroomde weilanden verdampen. In het westen was een heuvelrug 

zichtbaar: het Kattengebergte. Aan de andere kant, in oostelijke richting, lag een nat, 

uitgestrekt dal en aan het einde daarvan kon Janeczko een dicht loofbos zien. Waar moeten ze 

heen?

Grootvader vertelde dat de mannen radeloos waren blijven staan: de sterke Sędecki en 

de bleke steenhouwer Garniecki, Wiśniewski, die met de teelt van perziken zijn geld had 

verdiend, de andere boeren en hij zelf. Niets wisten ze en vooral niet wat het betekende dat ze 

voortaan in de boerderijen van de Duitsers zouden moeten wonen. Als kind had Janeczko 

gedacht dat zijn lichaam onafscheidelijk was verbonden met de grond waarop hij leefde. Het 

had niet lang geduurd tot hij had vastgesteld dat dat best mogelijk was, maar dat hij deze 

grond toch kon verlaten en kon verderleven. Met pijn weliswaar, maar het kon.

In westelijke richting, waar het stadje Obernigk moest liggen, zag hij gevels en daken 

van villa’s die boven het bos uitstaken. Een vreemde geur van beton en verbranding waaide 

hem tegemoet. In het oosten kon hij achter weilanden en enkele groepjes bomen een paar 

dorpen en kleinere gehuchten onderscheiden. Janeczko besloot naar het oosten te lopen, 

omdat daar niets onbekends was. Weg, het land op.

De mannen die samen met hem de wagon hadden verlaten, stonden nog steeds rond de 

kolenhoop. Ze bespraken wie waarheen zou gaan en of het wel een goed idee was om uit 

elkaar te gaan. Sędecki was de woordvoerder. Hij stelde voor dat de boeren van Zdzary 

Wielkie, dat sinds kort niet langer Pools maar Oekraïens was en dat voortaan een dorp was 

met de naam Zastavne, zouden samenblijven en dat ze hier een dorp moesten zoeken dat groot 

genoeg was om hen allemaal op te nemen. Ze zouden dus op weg moeten gaan en twaalf ... of 

dertien – Sędecki keek onzeker naar Janeczko, die van het ene op het andere been sprong – 

boerderijen moeten zoeken die zo dicht mogelijk bij elkaar lagen. Toen nam Wiśniewski met 

zachte stem het woord en vroeg wat ze de mensen eigenlijk moesten vertellen als ze hen 

zouden tegenkomen. Sędecki staarde hem verbijsterd aan: Welke mensen?

Nou ja, antwoordde Wiśniewski: de Duitse boeren. Spreekt er hier iemand Duits?

Janeczko stak zijn neus in de lucht. Elke minuut die ze bij het spoor stonden en 

discussieerden, betekende een minuut minder daglicht. Hij greep naar de tas die hij bij zich 

droeg. Snuiftabak en een beetje brood zat erin en hij controleerde of ook het geweer er nog 

was. Mauser stond in piepkleine letters op de loop: dat was het enige Duitse woord dat 
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Janeczko kende. Ik geloof niet dat we iemand zullen tegenkomen met wie we zullen praten, 

zei hij. Ongeduldig richtte hij zich tot Sedecki: Zoek een dorp met twaalf boerderijen. Ik red 

me wel.

Daarna maakte hij zich los van de andere Galiciërs en van de knokige schouder en liep 

weg. Ze keken hem geschrokken na, alsof hij zomaar uit een loopgraaf was opgestaan en door 

vijandelijk gebied was gestruind. Grootvader zei dat hij zich nog één keer naar hen had 

omgedraaid, in hun uitgemergelde gezichten had gekeken en had gezegd: We hebben geen tijd 

te verliezen.

*

Op het station van Oborniki werd ik begroet door de vertrouwde aanblik van de bakstenen 

gebouwen. Jaar na jaar brokkelde het pleisterwerk meer af en de rode stenen eronder leken 

open wonden in grauw vlees.

Voor de kastanjebomen die het station omringden, stond een bord: Tu nam się podoba. 

Hier hebben we het goed, en daaronder de jaartallen 1405-2005. Het moest nieuw zijn, ik 

kende het nog niet. Naast de getallen had iemand een kleine, gifgroene den geschilderd.

Mijn vrees werd bewaarheid: op de parkeerplaats en in de straten die het station met 

het centrum van Oborniki verbinden, was niemand te zien. De nonnen, die ook waren 

uitgestapt, stonden enigszins besluiteloos voor het station en keken afwisselend naar het 

gebouw, in de richting van de stad, naar mij en weer naar het stationsgebouw. Waarschijnlijk 

wilden ze naar het klooster van de Salvatorianessen, dat niet ver van de kerk en van het 

kerkhof lag. De tijd werd stilaan krap: ik had amper een uur de tijd om bij het kerkhof te 

komen. Ik besloot om me niet verantwoordelijk te voelen voor de besluiteloze nonnen en 

begon te voet de weg af te lopen die de dorpen rond Oborniki met elkaar verbindt.

Ik had de villa’s en de betonnen flatgebouwen aan de rand van Oborniki al lang achter me 

gelaten – het was nog steeds ruim tien kilometer tot aan het kerkhof van Bagno – toen ik op 

het vochtige asfalt autobanden hoorde slippen. Ik draaide me om en zag ongeveer dertig meter 

achter me een pick-up tot stilstand komen. De auto kwam me bekend voor en nog zonder te 

weten waarom bekroop me een benauwd gevoel. Van wie kon die auto zijn? Haastig liet ik 
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alle inwoners van Morzęcin Maly en van Osola, de dorpen die het dichtst bij grootvaders 

boerderij gelegen waren, door mijn hoofd gaan. Zonder succes.

Wat een heerlijke dag! Uit de pick-up stapte een lange, magere man, ongeveer midden 

dertig, met een lange neus en een opvallend hoog voorhoofd. Hij glimlachte breed en opende 

het portier aan de passagierszijde. Zijn blauwe ogen straalden terwijl hij me nauwkeurig 

opnam. Onze blikken ontmoetten elkaar en ontweken elkaar dan weer. Langzaamaan 

ontstonden in mijn hoofd beelden van een zomer die tientallen jaren geleden moest zijn: 

beelden van een klein meisje dat op het erf van een buurman met een geit en met een jongen 

speelde. De geit heette Jula, de jongen – Czesław. Czesław Sokołowski. Een toen al erg oude 

man had beide kinderen vanaf zijn veranda gadegeslagen en tegen de vrouw met de vuurrode 

haarbos naast hem gezegd: Ze zouden toch zo goed bij elkaar passen.

Dat vind ik niet, zei ik en op hetzelfde moment vroeg ik me af of Czesław gehoord had 

van grootvaders dood. Op hun schuur zouden ze toch zeker ook een rouwaankondiging 

hebben opgehangen? Waarschijnlijk wel, want Czesław droeg een zwarte broek en een donker 

hemd dat eruitzag alsof hij het van zijn vader had geleend. Rillend herinnerde ik me diens 

doordringende blik, de golvende baard en de ring met het vorstelijke wapen erop.

Toen ik me nog steeds niet van mijn plek had verroerd – op mijn tong lag de vraag of 

zijn vader was thuisgebleven – kwam Czesław een paar stappen dichterbij en wijzend op de 

bodem van het lorkenbos zei hij: In de lente groeien hier geen paddenstoelen! Waarom ben je 

niet op het kerkhof?

*

Grootvader vertelde dat het lopen door de akkers, die met pinksterbloemen bezaaid waren, 

veel had geleken op het doorwaden van een rivier. Steeds weer moest hij maar hopen dat het 

hout waarop hij liep, niet plotseling onder zijn voeten zou afbreken. En heus: meermaals had 

Janeczko de indruk dat de veldweg onder hem weggleed. Iedere seconde leek het alsof de 

aarde zou opensplijten en hem zo gretig zou opslokken als de rat de schoenzool van de soldaat 

had opgepeuzeld.

Janeczko verwijderde zich van het spoor, en toen de grond na een paar honderd meter 

nog steeds niet was opengespleten, durfde hij zich voor het eerst om te draaien. De andere 

mannen liepen in de richting van een paar dicht bij elkaar gelegen stallen en woonhuizen. 
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Janeczko bleef erbij: hij wilde in de nabijheid van het bos gaan wonen. Het Duitse dorp zocht 

hij pas veel later op. Hij vertelde dat deze wijze van bouwen en wonen hem had bevreemd: 

iedereen dicht opeengepakt en de akkers ver buiten het dorp. Hij zei ook dat in Galicië 

iedereen een eigen woning had gehad en dat de boerderijen hadden geleken op eilanden: al 

van ver kon je mensen zien aankomen.

De weg liep niet direct naar de rand van het bos, maar beschreef een boog die over een 

kleine heuvel voerde. Later had Janeczko ingezien hoe dom hij destijds was geweest: hij had 

ook dwars door de akkers kunnen lopen, maar in die tijd vond hij het onvoorstelbaar om over 

het land van iemand anders te klossen. Natuurlijk waren de akkers op dat moment al van 

niemand meer. De ijver van de Duitse boeren moest zo grondig geweest zijn dat zelfs de 

oorlog de orde niet had kunnen verstoren: de randen van de akkers leken met een lineal 

getrokken te zijn. Toen hij op de heuvel was aangekomen, ontdekte Janeczko aan de voet van 

een berghelling een kerk, waarnaast zich een kerkhof uitstrekte. Grootvader vertelde dat hij op 

dat moment had gedacht hoe omslachtig het in de toekomst zou zijn hun doden met de trein 

naar Galicië te moeten brengen om ze daar te begraven.
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