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Interview met Tiziana Adam
(29 augustus 1986 / vervolg)

Allemaal wilden ze weg uit Berlijn. Dat wil zeggen: ze 
hadden wel gewild, maar ze mochten niet. De ufa was 
toen als bedrijf van strategisch belang voor de oorlog. 
Wist u dat? Als iemand ’s morgens niet precies op tijd 
in de studio stond ... ·eoretisch sabotage ... Wat na-
tuurlijk klinkklare onzin ... Niks strategisch belang. In 
Babelsberg werden £lms geproduceerd en geen tank-
kanonnen. Van een buitgewoon geslaagde close-up 
vielen de vijandelijke vliegtuigen heus niet uit de lucht.
 Bent u eigenlijk een patriot? Ik bedoel: u als Ameri-
kaan? Zo echt met volkslied zingen en de hand op het 
hart?
 Jullie Amerikanen hebben het goed. Wie een oorlog 
wint, hoeft naderhand niet ...
 Ja, ja, ik ga al door.
 Drie keer ... Of vier keer? Ik weet het niet meer. In 
elk geval moesten we de opnamen een paar keer van-
wege luchtalarm ... We moesten de boel de boel laten 
en in die schuilkelder kruipen. Waar het naar azijn 
stonk.
 Ja, azijn. In een hoek stonden twee van die giganti-
sche ºessen, verpakt in stro. Omdat daar vroeger de op-
slagruimte van de kantine was en ze vergeten waren ... 
Of ze waren te zwaar geweest. Er hing altijd een heel 
vreemde sfeer in die kelder. Niet vanwege het lucht-
alarm, daar waren we intussen ... Een mens went aan al-
les, alleen een koe went niet aan de slachter. Nee, omdat 
de acteurs allemaal nog in kostuum ... Stel u dat even 
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voor: je zat daar als haringen in een ton, de mensen van 
de techniek allemaal in overall en in het midden Maria 
Maar in haar japon of Schramm in zijn uniform met 
zilverborduursel. Heel raar.
 Daarbeneden zei iemand een keer ... Het zou Ser-
vatius geweest kunnen zijn, maar ik weet het niet zeker 
meer. Ja, ik geloof dat het Servatius ... ‘Als er nu een 
bom op de studio valt,’ zei hij, ‘dan maken we de £lm af 
aan de Middellandse Zee.’ Het moest als een grap klin-
ken, maar hij bedoelde het heel serieus. Natuurlijk niet 
dat van de Middellandse Zee. Ik geloof dat hij toen al 
aan de Alpen dacht.
 Maar er is geen bom op de studio ... Zo groot was 
ons strategisch belang waarschijnlijk ook weer niet. 
Maar misschien is iemand die dag in de schuilkelder 
op het idee gekomen ... Dat zou toch kunnen. Voor een 
brand heb je geen bom nodig.
 Ja, in de studio. Geen rampzalige, uitslaande brand, 
maar £lmen kon je er niet meer. Dat was dan ook de 
reden dat we ...
 Hoe moet ik de datum nou weten? Ik ben toch geen 
kalender! Daar komt u wel achter.
 Het was de dag dat Werner naar de herkeuring 
moest. Dat weet ik nog goed. Hij probeerde te doen 
alsof het maar een formaliteit ... Maar hij kneep ’m. 
Een vrouw voelt dat. Hij kneep ’m als ik weet niet 
wat.
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Dagboek Werner Wagenknecht
(3 november 1944)

Vandaag heb ik een engel ontmoet. In een klaslokaal 
waar het net zo rook als indertijd op het gymnasium 
in Fürstenwalde. Krijt, bezwete kleren en angst. Maar 
het was een echt wonder. In Lourdes zouden ze er een 
kaarsje voor branden.
 Daarvoor had ik meer dan een uur spiernaakt in de 
gang van de school gestaan, achter een man met treuri-
ge billen. (Treurig? Waarom niet? Soms is het verkeerde 
woord precies goed.) We moesten wachten in een rij en 
mochten alleen onze sokken en schoenen aanhouden. 
Meer dan een uur. Genoeg tijd om na te denken over de 
precisie van bijvoeglijke naamwoorden. Treurige billen, 
ja, bleek en vermoeid. Berustend. Billen die elke hoop 
hadden opgegeven om ooit nog een broek te vullen. Ze 
hadden met een camera heel langzaam langs onze rij 
moeten rijden, op gordelhoogte van achterwerk naar 
achterwerk. En dan op het geluidsspoor de Mars van de 
vrijwilligers. Daar zou alles mee gezegd zijn.
 Het had totaal geen nut om ons zo te laten staan, 
blote buik achter blote bil, er was geen zinnige reden 
voor de strenge waarschuwing om die positie in geen 
geval te verlaten. Allemaal commando’s omwille van 
het commanderen. Met elkaar praten zou niet verbo-
den geweest zijn, maar gesprekken vallen gauw stil als 
je elkaar niet kunt aankijken. (Ook een fraaie formule-
ring: in Duitsland is alles zo geregeld dat je elkaar niet 
meer kunt aankijken.)
 Ondanks het gedwongen nudisme hadden we het 
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niet koud. In de gang werd zelfs duidelijk te hard ge-
stookt. Waar ze de kolen vandaan hadden? Over zulke 
dingen dacht je na. Over een uur was je misschien al 
opgeroepen voor het leger of de arbeidsdienst, maar 
over zoiets brak je je het hoofd. Waarom we tijdens het 
wachten moesten blijven staan, terwijl er langs de he-
le muur banken stonden. Niemand durfde die vraag te 
stellen. Je hoefde maar naar de gezichten van de man-
nen in uniform te kijken om te weten dat het zinloos 
geweest zou zijn. Als ze ons toestemming hadden ge-
geven om te gaan zitten, was waarschijnlijk de hemel 
ingestort.
 Degenen die daar de scepter zwaaien, hebben al-
lemaal een façade van overdreven militaire stramheid 
opgetrokken. Vermoedelijk om daarachter de gebreken 
te verbergen – of de sluwheid – die hen aan hun lui-
zenbaantje heeft geholpen. Een van hen deed bijzon-
der gewichtig, een oude sergeant-majoor voor wie het 
brullen een tweede natuur was geworden. (Die kerel 
zou in een roman niet te gebruiken zijn. Hij was zijn 
eigen cliché.) Als hij langs de rij naakte mannen para-
deerde, zo opgeblazen door het belang van zijn functie 
dat hij bijna uit zijn uniform barstte, kon je gewoon 
ruiken hoe hij genoot van de macht die hij over ons 
had. Ongeveer honderd mannen van middelbare leef-
tijd – en elke dag werd er vermoedelijk een nieuwe 
lading opgeroepen –, ongeveer honderd ambtenaren, 
ambachtslieden of wetenschappers, en allemaal moes-
ten we zijn getreiter zonder tegenspraak slikken. We 
sloegen onze ogen neer wanneer hij als een haan langs 
ons heen stapte. Ik ook. Alsof we allemaal een slecht 
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geweten hadden. Tegelijk met onze onderbroek had-
den ze ons ook ons zelfbewustzijn afgepakt. Dat was 
waarschijnlijk ook de bedoeling.
 ‘U dient te verschijnen,’ hadden ze geschreven. 
‘Herkeuring,’ hadden ze geschreven. ‘In het tegenover-
gestelde geval,’ hadden ze geschreven.
 Terwijl Kleinpeter me heeft beloofd mijn vrijstelling 
van militaire dienst via zijn contacten voor eens en voor 
altijd te regelen. Hij heeft gefaald. Of hij heeft me laten 
vallen. Het nachtelijke telefoontje bij Titi zou kunnen 
betekenen dat er een actie tegen me gaande is. Mis-
schien heeft Kleinpeter met zijn contacten overal daar 
iets over opgevangen en wil hij nu van me af. Als ik naar 
het front moet, blijft hij buiten schot. Ik wil dat niet van 
hem denken, maar Kleinpeter moet ook maar zien dat 
hij zich redt. En het liefst doet hij dat in burger.
 De man voor me – van zijn achterwerk ken ik elk 
detail, maar van zijn gezicht heb ik geen idee – ging 
van zijn ene been op zijn andere staan. Hij moest zeker 
naar de wc en durfde dat niet te vragen. Of hij was niet 
gewend om zo lang te staan.
 Dat moet ik allemaal onthouden. Dat valt later alle-
maal te gebruiken.
 Als ik genoeg tijd van leven heb.
 Mocht ik het verhaal inderdaad ooit schrijven, dan 
krijgt hij een pukkel op zijn bil. Dat maakt het beeld 
sprekender.
 Links of rechts?
 Over zulke dingen denkt mijn hoofd na. De juiste 
plek voor een pukkel.
 Toen ik eens twee kostbare sigaretten achter elkaar 
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wegpafte, alleen om het goede bijvoeglijke naamwoord 
voor een regieaanwijzing te vinden, vroeg Titi: ‘Is het 
nu echt zo belangrijk of het een beetje meer zus of een 
beetje meer zo heet?’
 Ja, Titi, dat is het belangrijkste op de wereld.
 Waar de gang een bocht maakte, hadden ze een bela-
chelijke barrière opgeworpen met een speciaal daarvoor 
gedetacheerde korporaal, die telkens als de volgende 
werd opgeroepen de klep moest opendoen. Nog zo’n 
bezigheid die van strategisch belang is voor de oorlog.
 De naakte mannen liepen een voor een door die 
poort (laat alle hoop varen, gij die hier binnentreedt), 
verdwenen om de hoek en kwamen niet meer terug. 
Nadat ze hun vonnis te horen hadden gekregen, wer-
den ze waarschijnlijk via een andere weg teruggebracht 
naar de kelderverdieping, naar de garderobe van de 
gymzaal, waar ze weer in mensen mochten veranderen.
 Op een gegeven moment had ik alleen nog dat treu-
rige achterwerk voor me en toen was ik aan de beurt.
 Ik had een kantoor verwacht, maar ik kwam in een 
klaslokaal. Voorin, aan de lessenaar van de leraar, een 
oÂcier van gezondheid in kapiteinsuniform. De engel. 
Naast zijn verhoging, als het ware aan zijn voeten, een 
jonge assistente van de Wehrmacht. Aan een klein ta-
feltje met een typemachine. Hadden ze voor die func-
tie echt geen man kunnen vinden? Of moest haar aan-
wezigheid de situatie voor de naakte keurlingen nog 
pijnlijker maken? Ik zou ze ertoe in staat achten.
 Het meisje was zelfs knap. Zou knap geweest zijn 
als ze haar haar niet in van die oud-Duitse oorwarmers 
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had gedraaid. Opgerold à la Scholtz-Klink.1
 ‘Naam?’
 ‘Wagenknecht.’
 ‘Voornaam?’
 ‘Werner.’
 In een draaiboek zou ik nu schrijven: ‘Tegenshot. De 
als oÂcier verklede arts kijkt op van zijn lijst.’
 ‘Beroep?’
 ‘Momenteel zonder werk.’
 Tik, tik, tik, deed de typemachine.
 Een lange stilte. Toen: ‘Ach, juÄrouw Steinacker, 
kunt u proberen ergens een kop koÂe voor me op te 
scharrelen? Zo sterk mogelijk. Ik kan mijn ogen haast 
niet meer openhouden.’
 De jongedame met de oorwarmers keek beledigd. 
Misschien omdat de arts haar met haar naam had aan-
gesproken en niet met haar rang. Waarvoor meld je je 
anders aan als vrijwilliger? Maar ze ging naar buiten.
 ‘Nu vlug,’ zei de oÂcier van gezondheid. Zei de en-
gel. ‘Bent u de schrijver Wagenknecht?’
 ‘Ja,’ zei ik. Nee, ik blafte: ‘Jawel!’
 ‘Laat die militaire toon achterwege,’ zei hij. ‘De si-
tuatie is zo al pijnlijk genoeg, ik in uniform en u spier-
naakt. De schrijver van Stahlseele?’
 ‘U kent dat boek?’ Ik geloof dat ik stotterde.
 ‘Van vroeger,’ zei hij en hij noteerde iets in zijn pa-
pieren. Met het bord achter hem leek het of hij een 

1 Gertrud Scholtz-Klink (1902-1999), leidster van de vrouwenaf-
deling van de nsdap, werd vanwege haar ‘oorwarmerkapsel’ vaak 
bespot.
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aantekening in het klassenboek maakte. ‘Het boek 
stond ooit in mijn bibliotheek. Hopelijk zal het er op 
een gegeven moment weer staan. U hebt klachten in 
de onderbuik,’ zei de engel. ‘Kramp. Af en toe een ste-
kende pijn. Met onregelmatige tussenpozen bloed in 
de ontlasting. Vermoedelijk een maagzweer. Ik kan niet 
het risico nemen dat die tijdens een militaire operatie 
plotseling acuut wordt. Ongeschikt.’
 Een wonder. Ik weet niet wat er ongelooºijker was: 
dat ik nog een lezer heb of dat die lezer misschien mijn 
leven heeft gered?
 Ik wilde hem bedanken, maar hij liet me niet aan het 
woord. ‘Er zal een volgende herkeuring komen,’ zei hij. 
‘En een daaropvolgende. De meesten van mijn collega’s 
interesseren zich niet voor literatuur. Het beste zou zijn 
als u dan niet in de stad was. Veel succes, meneer Wa-
genknecht.’ En toen, in één adem, maar met een heel 
andere stem: ‘Verdwijn, man! U houdt de boel op! On-
gelooºijk, wat voor mensen je hier voor je neus krijgt.’
 De assistente van de Wehrmacht was terug.

Manuscript Samuel A. Saunders

Van de brand die op 3 november 1944 studio 2 in Ba-
belsberg buiten gebruik stelde, bestaan verschillende, 
tegenstrijdige verslagen.
 Vaststaat dat de brand gedurende de nacht uitbrak 
en pas bij het begin van het werk om 05.45 uur door 
de technische ploeg werd ontdekt. Het was een smeu-
lend vuur met sterke rookontwikkeling, dat door de be-



11

drijfsbrandweer zonder al te veel problemen kon wor-
den geblust. Het in de studio opgebouwde decor voor 
de £lm Lied der Freiheit werd daarbij door bluswater 
zo ernstig beschadigd dat het verder onbruikbaar was. 
Bovendien was bij veel kabels de isolatie doorgebrand. 
Alle elektrische aansluitingen moesten worden nage-
keken en voor een deel vervangen. Er werd rekening 
mee gehouden dat er in de studio minstens twee maan-
den niet ge£lmd zou kunnen worden.
 De dagverslagen van de productieafdeling van de 
ufa, die tot na de oorlog met grote zorgvuldigheid 
werden bijgehouden, noemen twee mogelijke oorza-
ken van de brand: er kon sprake geweest zijn van kort-
sluiting als gevolg van door de oorlog veroorzaakte 
wisselingen in de stroomvoorziening, maar het vuur 
kon ook ontstaan zijn door een ondanks de strenge 
voorschriften achteloos weggegooide sigaret.
 Arnie Walton spreekt in zijn autobiogra£e van een 
‘aanslag op het zenuwcentrum van de Duitse £lmin-
dustrie’2, een aanslag die hijzelf ternauwernood zou 
hebben overleefd. Aan die voorstelling van zaken 
moet, zoals aan veel wat Arnie Walton in zijn biogra£e 
vertelt, waarschijnlijk niet veel geloof worden gehecht.
 De interessantste, maar door niets gestaafde ver-
klaring van de brand is afkomstig van actrice Tizia-
na Adam, die volgens haar zeggen die dag in studio 
2 werkzaam was. Zij is er vast van overtuigd dat de 
brand is aangestoken, en wel door een medewerker van 
de £lm Lied der Freiheit. Als mogelijke brandstichters 

2 From Berlin to Hollywood, p. 84.
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noemde ze regisseur Reinhold Servatius, productie-
leider Sebastian Kleinpeter en acteur Walter Arnold, 
zonder echter het bewijs te kunnen leveren dat een van 
hen de dader was. Het motief zou volgens haar bij alle 
drie hetzelfde geweest zijn: door de opnamen in Ber-
lijn onmogelijk te maken moest worden bereikt dat de 
£lmlocatie werd verplaatst naar een minder door geal-
lieerde bomaanvallen bedreigd gebied. Wat dat scena-
rio geloofwaardig maakt – zij het geenszins bewijst – is 
het feit dat Lied der Freiheit vervolgens inderdaad van 
een studioproductie in een buitenproductie werd om-
gezet.

Interview met Tiziana Adam
(29 augustus 1986 / 2)

Twee interviews op dezelfde dag? Dat doet me den-
ken aan toen bij Lied der Freiheit: mijn rol wordt steeds 
groter en op het eind ... Hoe zit het eigenlijk met de 
beloning?
 Typisch. Wel gaan dansen, maar de band niet op een 
biertje willen trakteren. Ik dacht dat jullie Amerikanen 
allemaal rijk waren. Van bordenwasser tot miljonair. 
Weet u wat? Dat is helemaal geen gek idee.
 Niks miljonair. Borden wassen. Respectievelijk gla-
zen. Ik heb iemand nodig die me in de kroeg een hand-
je helpt. Een soort werkstudent. U krijgt ook elke dag 
warm avondeten. En in ruil daarvoor vertel ik u ...
 Nou goed, twee keer per week dan. Mijn laatste aan-
bod. Vrijdag en zaterdag. Als de zuiplappen uitgaan. 
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En zodra uw proefschrift klaar is ... Een exemplaar 
voor mijn verzameling. Afgesproken? Afgesproken.
 Dan gaan we beginnen. Alleen nog even een sigaret.
 Bedankt.
 [Pauze]
 Wie de brand in de studio heeft aangestoken, kan ik 
niet met zekerheid ... Ik heb zo mijn vermoedens, maar 
... Daar geeft niemand iets voor. Het moet iemand ge-
weest zijn die daar goed bekend was. Hij heeft ervoor 
gezorgd ... Ik bedoel: alleen dat ene decor was naar de 
£listijnen. In de studio’s links en rechts ... Alles intact. 
Ik geloof niet in toeval. Toeval is als je er niet achter 
komt wie het heeft gedaan.
 En hoe snel ze toen alles naar Beieren hebben ver-
plaatst. Dat moet toch voorbereid geweest zijn. Alleen 
al de papieren ... Voor je toen weg mocht uit Berlijn ... 
En wij waren allemaal van strategisch belang voor de 
oorlog. Een hele £lmploeg. Dat was van tevoren ge-
pland, je kunt me nog meer vertellen. Ik ben dan wel 
van gisteren, maar niet van vorige week. Kleinpeter 
mag dan een kei in improviseren geweest zijn, maar 
... Als iemand bij het kaarten ineens een boer uit zijn 
mouw tovert, dan is het niet de kleermaker die hem 
daar heeft laten zitten. Het was brandstichting.
 Ik weet het niet. Echt niet. Geen idee. Het zal me nu 
ook een rotzorg zijn. Maar toen ... Als ik de brandstich-
ter toen had gekend – ik zou hem ... Ik zou hem hebben 
bedankt. Omdat ik zonder hem nooit uit Berlijn ... De 
Beierse Alpen, waar ze niet eens wisten wat een bom-
aanval ... Waar ik geen nachtelijke telefoontjes meer ... 
Weg van alles. Op mijn knieën zou ik hem hebben be-
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dankt. Toen. Want ik wist niet wat er nog allemaal ...
 Terwijl ze me eerst niet eens wilden meenemen. ‘Al-
leen een heel kleine ploeg,’ zeiden ze. ‘Jouw rol kunnen 
we ook ter plekke bezetten.’ Ronduit gezegd: ‘Jij bent 
totaal onbelangrijk en die kamenierster van jou kan ie-
dere dorpstrien spelen.’ Maar dan moet je niet bij mij 
zijn. Niet bij Tiziana Adam.
 En Werner zou wel meegaan. Hoewel het draaiboek 
al klaar was. In Beieren leek het niet uit te maken dat 
hij het helemaal niet ... Ik bedoel: oÂcieel. ‘We hebben 
hem nodig voor aanvullingen op het laatste moment,’ 
zeiden ze. ‘Aanpassing aan de veranderde omstandig-
heden.’ Alsof een acteur ook niet eens een beetje kan 
improviseren.
 Ik kon zolang in zijn woning blijven. Dat bood hij 
me aan. Wat natuurlijk aardig bedoeld was, maar ... 
Werner begreep de mensen zo goed en toch was hij 
totaal ... Wereldvreemd. Kent u dat woord? Op de een 
of andere manier naïef. Hoewel hij toch ... U had moe-
ten zien hoe hij zijn koÄer pakte. Hulpeloos als een 
kleine jongen die voor het eerst mee op kamp ... Zijn 
draagbare typemachine moest per se mee. Alsof zoiets 
moderns in Beieren nog niet was uitgevonden. Alsof 
ze daar nog met een ganzenveer ... Nou ja, in princi-
pe heeft hij gelijk gekregen, maar toen ... Bespottelijk 
vond ik het. Een halve koÄer vol schrijfpapier. Wel aan 
een reservelint denken, maar zijn onderbroeken ... En 
boeken wilde hij inpakken, stapels boeken. Alsof hij op 
vakantie ging ... Hij verwachtte serieus dat ik hem zou 
helpen om zijn overhemden ... En dan een kusje en aju 
paraplu. Maar dan moet je niet bij mij zijn.
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 Ik ben nog een keer naar Babelsberg gegaan. ’s 
Avonds. Heel luxe met een taxi, hoewel ... Ik was toen 
niet goed bij kas. Dat ben ik nog steeds niet. Maar toch: 
een taxi. Een van die hoera-we-hebben-geen-benzine-
meer-auto’s. Houtvergasser. Die altijd zo’n vislucht ... 
Net gerookte haring. Had je die bij jullie in Amerika 
eigenlijk ook?
 Stom van me. Voor zoiets is het jochie veel te jong.
 Ik kom dus aan bij de studio’s, maar ga niet naar 
binnen, ik wacht buiten. Ik wist waar de kantoren van 
de productieleiding ... Zolang er achter de ramen van 
Kleinpeter licht brandde, was hij er nog. Die man was 
beroemd om zijn overuren. Soms ging hij de hele nacht 
door en de volgende ochtend ... Dan zat hij in de kan-
tine, zo fris als na de vakantie, en maakte zich vrolijk 
over degenen die voor het werk een kop koÂe nodig 
hadden om op gang te komen. Of wat er toen onder 
de naam koÂe ... Er werd gezegd dat hij zich oppep-
te met dat pilotendrankje waar vliegeniers ook mee ... 
Maar dat geloof ik niet. Kleinpeter was gewoon zo. 
Een stayer.
 Omdat hij altijd zo lang werkte, had hij nog steeds 
een vergunning voor een eigen auto. Niet zo’n elegant 
model, maar toch. Op benzine. Een eigen parkeerha-
ven, met naambordje. Dat hadden verder alleen de re-
gisseurs en de chique heren van de pluche-etage. Ik heb 
bij zijn auto gewacht. Een Opel Olympia. Die heeft hij 
gewoon in Berlijn achtergelaten toen we ...
 Op het rijtje af, ik weet het.
 Het was al na elven toen hij eindelijk naar buiten 
kwam. In elke hand een dikke aktetas. Hij wilde thuis 
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zeker nog een extra dienst ... Hij keek heel onnozel 
toen hij me daar zag staan. ‘Ik heb dringend uw advies 
nodig, meneer Kleinpeter,’ zei ik.
 Ik had het gesprek liever meteen daar gevoerd. In 
het maanlicht. Geen mens te bekennen. In een auto 
naast elkaar, als de man zijn handen aan het stuur heeft 
en de hele tijd alleen naar de weg kijkt ... Dan kun je als 
vrouw je argumenten niet goed tot hun recht ... Als u 
begrijpt wat ik bedoel.
 Kijk me niet zo aan! Het is zeker nog niet tot Ame-
rika doorgedrongen dat de kindertjes niet door de ooi-
evaar worden gebracht. Ik was knap in die tijd. Niet 
mooi, dat is iets heel anders, maar verdomd knap. Sexy 
heet dat tegenwoordig. Met alles erop en eraan en op 
de goede plek. Tegenwoordig ... ‘Alleen een hoge zuil 
getuigt van verdwenen pracht.’ Des Sängers Fluch. Dat 
moesten we op school uit ons hoofd leren. Verdwenen 
pracht. Maar in die tijd ...
 ‘Mag ik een eindje meerijden?’ vroeg ik. Hij kon 
moeilijk nee zeggen. Een vrouw alleen en zo laat op de 
avond ... dus moest hij ...
 Bedankt, maar ik wil die sigaret nu helemaal niet 
opsteken. Dat is een rekwisiet. Toen, bij Kleinpeter in 
de auto, had ik ook een sigaret in mijn hand.
 Ik vroeg hem naar zijn mening. Hoe je je moest op-
stellen als je van een situatie ... Als je iets wist wat tegen 
de wet ... Tegen de staat misschien wel. Of je dat per se 
moest aangeven bij de bevoegde instantie, ook al mocht 
je de mensen graag en wilde je hun eigenlijk geen kwaad 
doen. Alles met opzet vaag, maar zo dat hij moest mer-
ken dat ik iets bepaalds bedoelde. Hij kon me vast goede 
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raad geven, zei ik. Aangezien de zaak hemzelf ook ... 
Terloops natuurlijk, maar toch. De hele tijd met die si-
garet in mijn hand. Ik wist: op het moment dat hij me 
een vuurtje geeft, is hij bereid om te onderhandelen.
 Hij stopte en zette de motor af. Dat kon een goed of 
een slecht teken zijn. Hij deed het lampje aan het dak 
aan. Geel licht, een beetje zoals in een slaapkamer. En 
hij snauwde me toe: ‘Ik hou niet van toespelingen. Zeg 
wat je te zeggen hebt. Of stap uit en loop naar huis.’
 Ik heb mijn stem heel ijl laten klinken, zoals een 
klein meisje. Ik ben dan misschien niet de grootste ac-
trice van de wereld, maar wat eÄect heeft op mannen ... 
Het was vanwege Werner, zei ik, vanwege die heimelij-
ke draaiboeken, terwijl hij toch een schrijfverbod had, 
en als je zoiets wist en het niet aangaf, dan maakte je 
je vast medeplichtig en konden je de ergste dingen ... 
Maar ik wilde ook niemand in moeilijkheden brengen, 
ook Kleinpeter niet, hoewel hij toch de hele tijd op de 
hoogte geweest moest zijn. Of hij me niet een advies 
kon geven hoe je de zaak zonder aangifte ... Aangezien 
hij zo verstandig was en zoveel ervaring had.
 Hij dacht even na en toen gaf hij me een vuurtje.
 Bedankt.
 [Pauze]
 Ik weet niet waarom, maar de eerste trek van een 
sigaret smaakt altijd extra lekker.
 Kleinpeter keek me aan. Anders dan anders. Bijna 
met een soort respect. ‘Dat had ik niet achter je ge-
zocht,’ zei hij. ‘Mij chanteren, dat heeft al lang nie-
mand meer geprobeerd.’
 Hij dacht dat het me om grotere rollen ging. Of om 
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meer honorarium. Maar ik deed heel bescheiden. Ik zei 
dat ik heel tevreden was met mijn kamenierster. Maar 
dat ik haar wilde spelen. Per se. Ook al werd de £lm nu 
niet meer in Berlijn opgenomen, maar in de Alpen.

Dagboek Werner Wagenknecht
(November 1944)

Kleinpeter heeft Titi inderdaad op de lijst gezet van de-
genen die mee naar Beieren mogen. Ik weet niet hoe ze 
dat voor elkaar heeft gekregen. Ze wilde het me voor 
geen goud vertellen. Maar ze was ongelooºijk trots op 
zichzelf en dat maakte haar een nacht lang ongelooºijk 
teder. Ik ben in tijden niet meer zo jong geweest.
 Nog een keer opnieuw beginnen. Ik heb nu zelfs de 
lidmaatschapskaart van de Rijks£lmkamer, die ze me al 
die jaren hebben geweigerd. Fout: niet ik heb die kaart, 
Frank Ehrenfels heeft hem. Al mijn papieren staan op 
die naam. Werner Wagenknecht, die elk moment op-
geroepen kan worden voor een herkeuring, bestaat niet 
meer.
 Ik vind het pijnlijk dat ik aan de loyaliteit van Klein-
peter heb getwijfeld. Hij heeft echt zijn nek voor me 
uitgestoken en wil er niet voor bedankt worden. Hij 
zei dat hij me nodig had, dat was alles. Wil hij zoveel 
herschreven hebben? Of is hij gewoon een goed mens? 
Hoe dan ook. Een gegeven paard nil nisi bonum.
 Ik zit hier in een restaurant – Hansekrug heet het – 
en wacht op de auto die me komt ophalen. Mijn bagage 
staat naast me op de grond. De typemachine moest ik 
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met een touw dichtbinden. Het slot van de draagkoÄer 
is allang kapot.
 Kleinpeter wilde niet dat ik samen met de anderen 
in Babelsberg instapte. Je moest het noodlot niet tar-
ten, zei hij.
 Jammer dat de Hansekrug helemaal niets vermel-
denswaardigs heeft. Niets wat je voor een beschrijving 
in je geheugen zou moeten prenten. Het Hitlerportret 
aan de muur hangt scheef, maar als ik dat later in een 
boek zou gebruiken, zouden de critici zeggen: goed-
koop symbolisme. Op de bar staat een pot met in zout 
water gekookte eieren en ik vraag me af hoe ze die vol 
hebben gekregen, aangezien eieren al zo lang op de bon 
zijn. Misschien zijn het nog eieren van voor de oor-
log en willen de mensen hun kostbare rantsoenbonnen 
niet uitgeven voor dubieuze spullen. Ik heb geen idee 
hoelang zulke eieren goed blijven.
 In de lucht hangt die geur die je vroeger niet kende 
en die nu overal aanwezig is. Het algemene gebrek is te 
ruiken. Komt het doordat er zoveel dingen ontbreken 
of ligt het aan de surrogaten waarmee ze je proberen 
voor te spiegelen dat ze er nog zijn?
 Ik moet me aanwennen duidelijker te schrijven, zodat 
ik bij het uittypen mijn eigen poot kan lezen. Dat zou 
een leuk onderwerp voor een verhaal zijn: een schrij-
ver die een onsterfelijk meesterwerk heeft geschreven, 
maar zijn eigen handschrift niet meer kan ontcijferen.
 Ook te symbolisch.
 Ze hadden er al een halfuur geleden moeten zijn. 
We leven in een tijd waarin je bij de minste tegenslag 
onmiddellijk aan een catastrofe denkt. Vanwege die 
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paar minuten vertraging hoeft niet meteen de hele stu-
dio in de lucht gevlogen te zijn.

Later, onderweg.
 Natuurlijk kwamen ze op een gegeven moment 
toch. Op straat loeide een drietonige claxon de eerste 
klanken van Fahrt ins Glück. Ik ken dat stomme lied 
maar al te goed: ‘Reis naar ’t geluk, reis naar ’t geluk, 
onze dag kan niet meer stuk.’ Je zou moeten kunnen 
eisen dat er bij elke vertoning van de £lm een dia 
wordt geprojecteerd: ‘De auteur van de £lm hecht er-
aan te verklaren dat de tekst van het titellied niet van 
hem is.’ Alsof ik nog iets te eisen heb. Het schlagertje 
hebben ze er destijds bij verzonnen omdat geen enke-
le grappige £lm het in dat seizoen zonder tralala kon 
stellen. Of het nu zin had of niet.
 Ik weet niet waarom ik me daar nu nog over op-
wind. Het draaiboek was toch niet van mij. Het was 
van Werner Anders. Of was het Heinrich Haase? Mijn 
naam is haas, ik weet van niks.
 De Borgward waarmee ze me ophaalden, was toen 
het belangrijkste decorstuk van de £lm. Een kleine 
reisbus met de £rmanaam vrolijk & grappig. Roze 
gelakt, zodat ook de domste bioscoopbezoeker meteen 
in het begin al doorheeft dat de zaak goed aºoopt. Een 
van die vreselijk voorspelbare verhalen waarbij je je al 
verveelt terwijl je ze aan het bedenken bent. Augustin 
Schramm als vakantieganger die constant overal over 
klaagt, totdat zijn zoon verliefd wordt op de dochter 
van de reisorganisator. En dan de ene kunstmatige hin-
dernis na de andere, tot de honderdtien minuten ein-
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delijk vol zijn en de bruiloft kan plaatsvinden.
 En met die bus rijden we nu naar Beieren. Er was 
niets anders te krijgen, want de Wehrmacht neemt al-
les wat wielen heeft in beslag. Maar speciaal voor een 
£lm beschilderde voertuigen worden bij de ufa niet 
geregistreerd onder ‘wagenpark’, maar onder ‘decors’. 
Mij hoort niemand meer klagen over bureaucratie.
 De technici zijn met hun apparatuur al twee uur 
eerder vertrokken. Hun voertuigen zijn langzamer, een 
militaire vrachtauto en een troepentransportwagen. 
Eveneens decorstukken, uit Gefreiter Gebhardt. Mos-
terdgeel en met het zwarte kruis van de Wehrmacht. 
Wie het eerst in Bayreuth aankomt, zal daar op de an-
deren wachten.
 Dat weet ik allemaal van Augustin Schramm. In 
het begin was hij de enige die geen remmingen had 
om met me te praten. De anderen keken me aan als-
of ik Nosferatu zelf was. Een ondode. Ze wisten niet 
hoe ze met me moesten omgaan, aangezien ik oÂci-
eel helemaal niet meer besta. ‘Wat doet u in onze bus, 
meneer? U bent toch allang begraven.’ Dat is intussen 
over. Maar zelfs Titi deed eerst alsof ze me niet kende. 
Maria Maar heeft een paar kilometer lang demonstra-
tief uit het raam gekeken. Ze wilde later zeker kunnen 
zeggen dat ze me helemaal niet had gezien.
 Maria Maar is trouwens de enige die niet blij lijkt 
te zijn dat we Berlijn verlaten. Ze ziet zichzelf waar-
schijnlijk als een verzetstrijdster, die heldhaftig op de 
barricades klimt en eigenhandig de vijandelijke legers 
op de vlucht drijft, zoals op het schilderij van Dela-
croix. (Dat ze vast niet kent.) Kleinpeter heeft haar 
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de les gelezen over Duitse subordinatie en plichtsbe-
trachting, hij zei dat iedereen diende te gaan waar de 
leiding hem heen stuurde enzovoorts enzovoorts. Nu 
voelt ze zich een martelares van de ge hoor zaamheid. 
Iedereen houdt zichzelf voor de gek zo goed hij kan.
 Titi zit niet bij mij, maar bij de acteurs. Ze wil laten 
zien dat ze er nu ook bij hoort.
 Zou ze in ruil daarvoor met Kleinpeter naar bed zijn 
geweest? Het zou kunnen. Aan de andere kant was ze 
niet zo lang weg en toen ze terugkwam ...
 Ik wil het niet weten. Ze is erbij, dat is het voor-
naamste, terwijl alle andere kleine rollen in Berlijn zijn 
gebleven. ‘Die paar mensen vinden we ter plekke wel,’ 
zei Kleinpeter. ‘Anders moeten we het draaiboek maar 
aanpassen.’ Frank Ehrenfels doet dat wel. Waarvoor is 
hij anders stagiair in Wismar geweest?
 De nieuwe locatie heet Kastelau, zegt Augustin. Een 
gat in de buurt van Berchtesgaden, waar mensen va-
kantie houden die zich de populaire plaatsen niet kun-
nen veroorloven. Alleen als het vrede is natuurlijk. Nu 
maken ze hun plezierreisjes naar Rusland.
 Kastelau. Ik heb die naam nog nooit gehoord. Er 
moet een oud kasteel zijn, voor de binnenscènes. Ho-
pelijk met een hal die groot genoeg is voor de stoet sol-
daten. Genoeg £guranten zullen er in zo’n dorp wel te 
vinden zijn. Hoewel: gezonde jonge mensen worden in 
Duitsland steeds zeldzamer.
 Wat zit ik me het hoofd te breken voor Kleinpeter? 
We zijn weg uit Berlijn. Dat is het enige wat telt. Een 
veiliger plaats is in Duitsland vast niet te vinden. Als 
zelfs de Führer daar in de buurt vakantie houdt.
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Later.
 In de bus heerst inmiddels een stemming als op een 
schoolreisje. Bij Fichtenwalde was de laatste controle-
post, maar de soldaten wilden niet eens onze papieren 
zien. De acteurs moesten zelfs handtekeningen geven. 
Ook Titi, die dat zo minzaam deed alsof ze het al jaren 
gewend was.
 Augustin heeft een spel bedacht waarbij iedereen de 
pijnlijkste ervaring uit zijn leven moet vertellen, en hij 
is ook meteen van wal gestoken met een grappig verhaal 
uit zijn begintijd: hoe tijdens een tournee in het hotel 
zijn enige broek was gepikt, waarna hij gehuld in een 
laken de schouwburg binnen moest wandelen. Walter 
Arnold vertelde dat hij tijdens zijn allereerste engage-
ment op staande voet was ontslagen, nadat de hoofdre-
gisseur hem met zijn vrouw had betrapt – in het echtelijk 
bed van die regisseur. Niet erg geloofwaardig volgens 
mij. Maria Maar kwam met een verhaal over een kos-
tuum dat midden in de voorstelling was geknapt, op het 
toneel van de nationale schouwburg. De anekdote was 
absoluut niet grappig en duidelijk verzonnen. Het was 
alleen de bedoeling om ons er nog eens aan te herinne-
ren dat ze in Berlijn Maria Stuart heeft gespeeld. Het 
hoogtepunt van haar carrière. Er wordt verteld – maar 
dat vermeldde ze natuurlijk niet – dat Gründgens tegen 
die bezetting was, maar dat Göring erop stond. Maria 
Maar is bevriend met Emmy Sonnemann3 en mag dat 
in een gesprek graag laten vallen.

3 Emmy (eigenlijk Emma Johanna Henny) Sonnemann (1893-
1973), actrice, tweede vrouw van Hermann Göring.
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 Toen Titi aan de beurt was, heeft ze zich er heel 
handig (en uitgesproken boosaardig) uitgedraaid. Als 
schoolmeisje dweepte ze al zo met Maria Maar, be-
weerde ze, dat ze om haar klasgenootjes te imponeren 
een keer Maars handtekening op een foto had vervalst 
– maar zo onbeholpen en kriebelig dat ze haar alleen 
maar hadden uitgelachen. Het klonk als een compli-
ment, maar moest eraan herinneren dat Maar niet 
meer een van de jongsten is. Ze kan heel doortrapt zijn, 
die Titi van mij.
 De goede stemming had er niet onder te lijden, inte-
gendeel. Maria Maar is slim genoeg om de steek onder 
water in zo’n situatie gewoon te negeren en het hardst 
mee te lachen.
 Vrolijk en grappig. Het scheelde niet veel of ze wa-
ren gaan zingen. Zo opgelucht is iedereen dat we de 
oorlog met elke kilometer verder achter ons laten.

Interview met Tiziana Adam
(1 september 1986)

Voor we beginnen ... Laat eerst eens zien wat je kunt. 
Wat je bij mij hebt geleerd. Schenk eens een aquavit 
voor me in.
 Ja, ik tutoyeer je. Personeel tutoyeer je.
 Een groot glas. Daar kan mijn lever wel tegen.
 Wees maar niet bang, ik ga je geen bezopen dingen 
... Maar nuchter wil ik niet aan het verhaal ... Dat kan 
ik gewoon niet.
 Proost.
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 Nou dan ...
 [Pauze]
 Zit me niet op te jutten. Ik vertel het je één keer, 
zonder onderbrekingen, en dan ...
 Weet je wat de Münchberger Senke is? Een stuk snel-
weg. Als je uit het noorden komt, vlak voor Bayreuth. 
Kijk maar eens op de kaart. Je hoort de naam weleens op 
het nieuws. Münchberger Senke. Als er op de snelweg 
weer eens een massaal ongeluk is gebeurd, vanwege de 
mist.
 Bij ons was het geen mist. Het was ...
 Laat de ºes gerust staan.
 [Pauze]
 Nou dan.
 De snelweg was die dag bijna leeg. Niemand had 
immers nog een auto. Onze chauÄeur ... Eigenlijk 
allang gepensioneerd, maar ze hadden hem weer in 
dienst genomen. Er was verder niemand meer ... La-
ter is hij vrijwillig naar Berlijn teruggegaan. Toen de 
Russen kwamen, hebben ze hem doodgeschoten. Om-
dat de chauÄeurs bij de ufa allemaal zo’n uniformpet 
droegen, en toen dachten ze ... Zoals ze bij de anderen 
ook dachten ... Geloof jij in het noodlot?
 Val me niet in de rede.
 De Münchberger Senke.
 De chauÄeur zat de hele tijd zachtjes te zingen, 
dat weet ik nog. Te neuriën. Steeds dezelfde melodie. 
Eigenlijk maar drie klanken. Uit de £lm waarin ook 
onze bus ... De melodie van de claxon. [Zingt] ‘Reis 
naar ’t geluk, reis naar ’t geluk.’ Tot we over die heu-
vel kwamen en beneden in de diepte ... Ze zouden 
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zulke melodieën moeten verbieden.
 Over de heuvel en toen plotseling ...
 [Pauze]
 De snelweg duikt daar namelijk een dal in, een laag-
te, en daar ...
 Schenk me nog eens in.
 We kwamen dus over de heuvel en ...
 [Pauze]
 De rook hadden we al eerder gezien. Zwarte rook. 
Zoals wanneer iemand op een illegale stortplaats au-
tobanden ... Ze hebben ook autobanden verbrand. En 
niet alleen de banden.
 Waar de banden hadden gezeten, lagen nu plassen 
gesmolten rubber. Die lucht ... Ik heb een keer de rub-
ber ring van een weckºes op de kookplaat laten liggen 
en toen ben ik kotsmisselijk geworden, alleen omdat de 
lucht me eraan herinnerde ...
 Tot aan de rand.
 [Pauze]
 De technici waren vóór ons vertrokken. Met twee 
legervoertuigen. Ook uit een £lm. Niet gepantserd, al-
leen beschilderd. In de bioscoop hoeft het alleen echt 
te lijken. Ze hadden toen goede mensen in het schil-
dersatelier van de ufa. Kunstenaars. Die konden mar-
mer zo perfect imiteren dat het net echt ... Zo’n auto 
was voor hen geen probleem. Een makkie.
 Twee legervrachtwagens op een lege snelweg. Een 
piloot moet dat gezien hebben, een Amerikaan of een 
Engelsman, ik weet het niet. Die konden toen al vlie-
gen waar ze wilden. Onze luchtmacht ...
 Göring werd in die tijd alleen nog maar Hans ge-
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noemd. Omdat hij had gezegd dat hij Hans mocht he-
ten als ook maar één vijandelijk vliegtuig ...
 Trek niet zo’n gezicht. Ik weet zelf ook wel dat het er 
allemaal niet bij hoort. Als jij moest vertellen wat ik te 
vertellen heb, zou je er ook omheen ...
 Geef me een vuurtje.
 [Pauze]
 Een piloot moet ze gezien hebben en ... Dat gebeur-
de toen vaak. Vliegtuigen die militaire colonnes aan-
vielen. Of gewoon mensen. Als je de oorlog verliest, 
heet dat terreur. Als je wint ...
 Ze moeten ze dus ontdekt hebben en toen ...
 [Pauze]
 Eerst zagen we alleen de vlammen. Een verkeers-
ongeluk, dachten we. Onze chauÄeur remde en heel 
langzaam zijn we ...
 We merkten niet meteen dat het onze mensen ... We 
stopten omdat je altijd denkt dat je misschien kunt ... 
Hoewel er niets meer te helpen viel, dat was meteen ... 
We kenden zulke beelden. Uitgebrande auto’s zag je in 
Berlijn op elke straathoek. Ik heb eens gehoord dat het 
voor kinderen echt een spel was geworden. Erachter 
zien te komen wat voor merk zo’n verkoold wrak was 
geweest. Wat voor model.
 Als mensen verbranden, beweegt hun lichaam soms 
nog, wist je dat? Door de hitte. De bus had geen ramen 
meer en achter een van die uitgebrande openingen 
zat iemand, nog steeds kaarsrecht en ... Alsof hij naar 
ons zwaaide. Zij. Het zou Trude geweest kunnen zijn. 
Gertrud. Maria Maars persoonlijke kleedster. Die door 
haar altijd werd behandeld als een slavin.



28

 Alsof ze naar ons ...
 Geef me de ºes. Uit een glas word je niet vlug ge-
noeg dronken.
 [Pauze]
 Ze zwaaide naar ons.
 [Lange pauze]
 Ik kan het niet. Dat moet je begrijpen. Er zijn din-
gen ... Ik kan het niet.
 Werner heeft toen alles opgeschreven. Ik zal het 
voor je opzoeken, dan kun je het zelf lezen.
 En laat me nu met rust.
 Nee, geen vragen. Geen woord meer.
 Hoepel op.

Dagboek Werner Wagenknecht
(November 1944)

Ik stond erbij en was niet geschokt. Alsof er iets in me 
was verstard. Ik dacht alleen de hele tijd: Onthoud dit 
goed! Schrijf het op. Vergeet geen enkel detail. Het 
liefst had ik ter plekke aantekeningen gemaakt. Toen 
Titi zich tegen me aan drukte en vastgehouden wilde 
worden, heb ik haar niet goed opgevangen. Niet zoals 
ze dat nodig had gehad.
 Nee. Zeker in je dagboek moet je niet tegen jezelf 
liegen. Er niet omheen draaien. Ik vond het lastig dat 
ik haar uitgerekend nu moest troosten. Ik ervoer haar 
wanhoop als storend. Zoals wanneer iemand begint te 
kletsen als ik midden in een moeilijke passage zit. Ik 
ben over haar schouder heen de hele tijd blijven kijken 



29

en heb alles in mijn geheugen proberen te prenten.
 Moet ik me daarvoor schamen? Die mensen zijn 
niet in die autowrakken verbrand om mij materi-
aal voor mijn roman te bezorgen. Maar wat niemand 
opschrijft, wordt vergeten. Er komt een tijd – die tijd 
komt altijd – dat niemand meer zal geloven dat het zo 
is gebeurd. Zo en niet anders.
 Als de nachtmerrie voorbij is, en eeuwig kan dat 
niet meer duren, dan schrijf ik nooit meer een draai-
boek. Dat heb ik me heilig voorgenomen. Alleen nog 
die roman. Waarvoor ik nog altijd geen titel heb. Mis-
schien maak ik het mezelf wijs, maar ik geloof dat dat 
de opdracht is waarvoor ik al die jaren ben ontzien. 
Die ene roman waar alles in staat. Zoals het geweest is.
 Titi trilde over haar hele lichaam en sloeg om zich 
heen alsof ze een zwerm wespen moest verjagen. Ze 
had haar ogen stijf dichtgeknepen, zoals kinderen doen 
als ze ergens bang voor zijn. Ik heb haar in mijn armen 
genomen, maar ze bleef schreeuwen, met haar gezicht 
tegen mijn jas aan gedrukt. Toen haar geschreeuw over-
ging in gehuil, voelde ik hoe haar lichaam zich ontspan-
de.
 Maria Maar had een militaire houding aangenomen 
en stond kaarsrecht, als een erewacht. Alleen haar rech-
terhand, die ze in haar jaszak had gestoken, bleef trillen. 
Alsof er een klein dier in haar zak zat dat ze moest vast-
houden. Dat ons allemaal zou opvreten als het wist te 
ontsnappen. Haar gezicht was hard, zonder één traan. 
De rijksklaagvrouw merkte niet dat de werkelijkheid 
haar een perfect wachtwoord had toegespeeld.
 Walter Arnold huilde wel. In elk geval had hij zijn 
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handen voor zijn gezicht geslagen. Niet echt een over-
tuigend gebaar, vond ik, te theatraal. Hij stond er ook 
veel te geforceerd elegant bij, standbeen, vrij been, 
goedkope wanhoop. Maar misschien doe ik hem on-
recht. Misschien is gekunsteldheid zijn manier van 
eerlijk zijn.
 Servatius knielde langs de kant van de weg met zijn 
bovenlichaam ver voorovergebogen en zijn voorhoofd 
bijna op de grond. Je had kunnen denken dat hij aan 
het bidden was, maar hij moest alleen kotsen. Klein-
peter stond achter hem en maakte steeds dezelfde ner-
veuze beweging. Alsof hij Servatius over zijn hoofd 
wilde aaien.
 Augustin Schramm was weggelopen. Over de snel-
weg, weg van alles. Midden op de rijbaan. Voor zover 
ik kon zien, keek hij niet één keer om. Alsof hij in een 
lange scène zat en de regisseur gezegd had: ‘Blijf ge-
woon doorlopen tot ik “Cut!” zeg.’ De chauÄeur ren-
de achter hem aan en riep zijn naam. Eerst ‘Meneer 
Schramm!’ en daarna ‘Augustin!’
 Van de twee auto’s was alleen het karkas over. Het 
verkeerde woord. Een karkas zit vanbinnen en wat daar 
lag te smeulen was de buitenkant. De carrosserie. Je 
voelde de hitte in je gezicht en dat was bij die kou niet 
eens onaangenaam. Maria Maar moet hetzelfde ge-
voeld hebben als ik, want zonder haar blik af te wenden 
deed ze een paar stappen van de uitgebrande auto’s van-
daan. Je warmt je niet aan de brandstapel van je collega’s.
 Toen ze mijn boeken op de brandstapel gooiden, 
heb ik de hitte ook op mijn huid gevoeld. Het was een 
zachte meinacht en de vlokken as dwarrelden door de 
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lucht als de eerste vlinders. Ze moeten hun bek vol as 
gehad hebben terwijl ze daar stonden te schreeuwen en 
te zingen.
 (De vergelijking is verleidelijk, maar in het boek 
mag die niet voorkomen. Ik mag niet voorkomen. Het 
moet een verslag worden, geen afrekening.)
 Ik weet niet hoelang de wrakken hadden gebrand. 
Vlammen waren er niet meer te zien. Er was alleen de 
hitte van de gloed en dat getik. Onregelmatig. Metaal 
dat uitzette. Of kromp. Ik heb die natuurkundige pro-
cessen nooit begrepen.
 En die lucht. Hoe een brand ruikt, dat weten we in-
tussen wel. Wij Duitsers zijn bedreven in platbranden 
en platgebrand worden. Maar hier kwam er nog iets 
anders bij, iets wat herinnerde aan de tijd van voor de 
oorlog, aan zomerfeesten waarop je een vuurtje stookt 
en vlees braadt.
 Al die tijd kwam er geen andere auto langs. Alsof 
het alleen een £lmscène was en de opnameleiding de 
locatie had afgezet.
 Later heeft Kleinpeter een map uit onze bus gehaald 
en plechtig de namen voorgelezen van alle mensen die 
in de twee auto’s met het valse Wehrmachtkruis op het 
dak onderweg waren geweest. Het was een lange lijst. 
Namen die je niet kent, hebben iets van een vreemde 
taal. Het klonk als een Latijnse eredienst.
 Eén naam noemde hij twee keer. Vader en zoon. De 
een was lichttechnicus en de ander rekwisiteur. Zou de 
leiding twee condoleancebrieven naar hetzelfde adres 
sturen? Met hetzelfde leugentje om bestwil dat ze ook 
altijd van het front sturen? ‘Hij heeft niet geleden.’
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 Trots en diepbedroefd.
 Naderhand zwegen we allemaal. De eerste die weer 
iets zei, was Walter Arnold. Hij vroeg: ‘Hoe moet het 
nu met onze £lm?’

Manuscript Samuel A. Saunders

De ramp op de snelweg, waarvan veertien mensen het 
slachtoÄer werden – mensen die zijn collega’s waren 
geweest –, inspireerde Arnie Walton in zijn memoi-
res niet tot een blijk van medeleven of verdriet. Hij 
beschrijft de situatie als volgt: de bus met de acteurs 
belandt eveneens in het bombardement en ontkomt 
ternauwernood aan een voltreÄer. Waarop Walter 
Arnold heroïsche pogingen doet om brandende en 
schreeuwende collega’s uit de gebombardeerde wagens 
te redden.4 Het feit dat dit zowel in strijd is met de 
herinneringen van Tiziana Adam als met de dagboe-
kaantekening van Werner Wagenknecht, maakt elk 
commentaar overbodig.

4 From Berlin to Hollywood, p. 104 e.v.
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