
Tranen om de toekomst.1

Door Günther Anders.
1961

vertaling j.a.bos

Regieaanwijzing.
Voor opvoering in MK:
paar mensen zitten (nog onzichtbaar op preekstoel. Decor daar: Raamwerk.
Rechts: Achter raam/deurconstructie van Noachs huis: tafel met bouwtekeningen; eetgerei. Ge-

reedschap.
Voor het huis: pleintje.
 

Rollen
Verteller
Noach
Priesters
Buurvrouwen
Timmerlui

VERTELLER:
Noach was er voor de honderdste keer op uit geweest om de mensen te waarschuwen; was thuis 

gekomen en besefte nu dat het geen zin had zo door te gaan.  Niks; noppes; nada.
Hij had weer niemand kunnen strikken om mee te bouwen aan zijn ark. 

(Noach in zijn huis: scheurt woedend en brommend bouwtekeningen van de vloot kapot) 
Noach: 
“Je mag ze hebben!” 
“Honderd keer heb ik het geduld opgebracht. 
Mijn voeten zijn opgezet, mijn keel is schor van het schreeuwen, mijn bedrijf heb ik laten verpie-

teren. 
Mijn zoon zegt dat ik een ouwe gek ben. 
Mijn wonden heb ik niet geteld, en de verwijten van mijn zoon heb ik gelaten voor wat ze waren.
Elke dag heb ik blinden de ogen willen openen.
Elke dag heb ik doven in hun verstopte oren getoeterd, dat het niet MIJN vloed is, maar die van 

U! 
En dat ze nu zelf hun handen zullen moeten laten wapperen.
Uw eigen partij heb ik aangeklampt: laat je toch redden ook al was het op de laatste avond voor 

het verderf. 
Als een bedelaar heb ik hen gesmeekt; aan de jas getrokken als een struikrover en ben achter ze 

aan gerend als ze zich losrukten. 
Voor hun woede ben ik niet bang geweest en ik trok me er niks van aan dat ze me belachelijk 

vonden.
Maar U hebt ook een andere kant uitgekeken;
U hebt ook niks willen zien;
U bent doof gebleven als ik radeloos tot U riep en U smeekte om een tip hoe ik door hun ver-

1 De tekst die ik hier vertaal is te vinden in  'Die atomare Drohung' p. 1 t/m 10. Daarvan heb ik de pocketuitgave uit 
Beck'sche schwarze Reihe nr. 238 gebruikt. Cursiveringen zijn van Anders zelf. Hij gebruikt de titel 'Die beweinte 
Zukunft ' ook voor een gedeelte van zijn Tagebuch (jab) 
Eerste druk verscheen in diezelfde serie nr 86 1972 onder de titel “Endzeit und Zeitenende. Gedanken Über die ato-
mare Situation”. 
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stoktheid heen kon komen.

Maar nu is het genoeg.
Geen tijd meer om te jammeren over hun gebreken.
Ik ga gebruik maken van hun zwakke plek. 
Wie in bedrog leven, zal ik bedriegen.
Wie verleid zijn, zal ik op mijn beurt verleiden.
Wie bang zijn zal ik nog banger maken, tot ze de waarheid te pakken hebben.
Ik zal ze betoveren en laten schrikken.
Van schrik zullen ze tot inzicht komen; en van inzicht tot handelen.

Ik waarschuw U dus, ik word een komediant. Ik zal niet van wakker liggen van uw verbazing. 
Zelfs U kunt iemand die al van zijn slaap beroofd is niet voor de tweede keer van zijn slaap bero-
ven. 

U zelf dwingt me ertoe met een raar stemmetje te janken, en in uw naam heiligschennis te be-
gaan. Verloochen me dan maar, – daar ben ik minder bang voor dan dat ik mijn taak verloochen. 

De redding van mijn buurman gaat me meer aan het hart dan het keiharde eigen gelijk van mijn 
gehoorzaamheid. De opgesmukte waarheid vind ik beter dan stiekeme geheimhouding. De uitge-
schreeuwde waarheid is waarachtiger dan de waarheid die niet aankomt. Wanhopige heiligschennis 
is beter dan spijkerharde deugd.” 

VERTELLER:

Zo waarschuwde hij woedend en liefdevol tegelijk zijn God en ging meteen aan de slag.

(Noach verkleedt zich met rouwkleed; Hij gaat dan het pleintje op. Staat er als een geslagen hond
bij, – ). 

Het was zwaar verboden een rouwkleed te dragen behalve na de dood van een naaste. Niemand 
had het ooit in zijn hoofd gehaald dat bij andere gelegenheden ook maar te overwegen. 

Hij had het ook nooit nodig gehad. Hij was immers Noach, die om onverklaarbare reden tot ge-
luk veroordeeld was. Hij stond er bekend om dat hij sinds jaar en dag geen zoon, geen vrouw, geen 
oogst, geen stuk vee of slaaf kwijt geraakt was. Hij was er zelfs berucht om dat hij die niet eens 
kwijt raken kon! Maar nu moest er dan bij hem iemand gestorven zijn, een van zijn allernaasten– 
daar liet deze outfit geen enkele twijfel over bestaan – Hij had zelfs as op zijn hoofd, en dat mocht 
alleen maar als je een zoon verloren had of een heel lieve vrouw.

Dus, zwaar in de rouw, acteur van smarte, als nabestaande van de doden van morgen stond hij in 
de middaghitte. Nu zou hij ervoor zorgen dat al die slapjanussen, tot wie hij nooit had weten door te
dringen, hem zouden aanspreken. – Daar stond hij en wachtte af.

(Tijdje gebeurt er niks; dan verschijnt hoofd tussen gordijnen aan overkant; preekstoel; zodra Noach
dit ouwetje in de gaten kreeg kromp hij nog meer in elkaar,  om uiteindelijk te verstarren. Er komen 
twee andere vrouwen bij de eerste; ze wijzen.

NOACH, ietwat terzijde naar het publiek: 
“De soep begint te pruttelen; ze ruiken kermis; er wordt gewed wie mijn geliefde dode wel is”. 

VERTELLER:
Hij had zijn medeburgers niet verkeerd ingeschat. Want hij was immers 'Noach de uitverkorene'. 
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Er was niemand in de stad zo algemeen gehaat als hij. Niemand had men zo vaak armoede, melaats-
heid of dood toegewenst en zo hartgrondig. Het was wel rijkelijk laat, maar nu was er een kans dat 
die onuitstaanbaar sterke Noach eindelijk eens klein gemaakt werd. Dat maakte al die dagen van be-
nadeling en nachten van afgunst helemaal goed. Het deed hun vroom genoegen dat als je maar vol-
houdt dan krijg je je verdiende loon van God wel.

(Uit een van de middenpaden stuiten vijf vrome mannen op de gebroken man)
EERSTE VROME: 
“Is er bij jou iemand gestorven?”
NOACH (eindelijk) 
“Of er bij mij iemand gestorven is?” 
“Kun je dat niet zien dan!?”

(De vijf knikken deelnemend.)

VROUW OP PREEKSTOEL: 
“Wat zei hij?”.

TWEEDE VROME:
“Hij zei dat er bij hem iemand gestorven is”.

VROUW OP PREEKSTOEL:
“Dat zien wij ook wel, “maar wie?”

TWEEDE VROME:
“Wie is er bij jou gestorven?” 

NOACH: 
“Wie mij ontvallen is?” (na een tijdje)  “Weet je dat dan niet? Velen zijn me ontvallen.”

(De vijf wierpen elkaar vragende blikken toe.)

VROUWEN OP PREEKSTOEL
“Wat zei hij?!!” 

VROME:
“Er zijn er veel bij hem gestorven, zei hij!” 

VROUWEN  : 
“Namen”,. “Wie zijn die velen?” 

VROME: 
“Wie zijn die velen?”

NOACH:
“Wie die velen zijn? ….Weet je dat dan niet? Wij allen zijn die velen.”

VROUWEN: 
“Wat zei hij nu weer?”.

3 Van 6



VROME: 
“Wij allemaal zijn die velen.”
ANDERE VROME: 
“Ik niet.”

NOG ANDERE VROMEN: 
“Wanneer moet dat dan gebeurd zijn?”
“Beste Noach, wanneer is dat ongeluk gebeurd?”

NOACH: 
“Wanneer dat ongeluk gebeurd is?” …. “Weet je dat dan werkelijk niet? Morgen is het gebeurd”. 
De vijf keken elkaar geschrokken aan.) 

VROUW :
“Wat zei hij nu weer?”
VROME: 
“Morgen is het gebeurd zei hij!” 

VROUWEN OF VROMEN:
“Morgen is prima!” 
“Waarom niet overmorgen!?” 
“Dat is groot nieuws!” 
( lachen, wijzen op hun voorhoofd)
“Beste Noach, dat is werkelijk erg nieuw voor ons , – hoe kan dat nou?”

NOACH: 
“Hoe dat kan?....Weet je dat werkelijk niet? Omdat het overmorgen iets zal zijn wat gisteren ge-

weest is.”

VROUW:
“Wat zie hij nou?” 

(Noach duwt zijn helpers naar achteren. De lachers verstommen. Ontsteltenis alom)
NOACH: 
“Jullie hoorden het goed: Overmorgen is de vloed iets dat geweest is.– en jullie weten wat dat be-

tekent. Of snappen jullie dat zelfs niet?”
( niemand zegt iets) 
“Het betekent dat jullie hier voor me en daar boven, de hele stad, en de heuvels en de hele wereld

achter de heuvels – ALLES wat er voor de was, is NA de vloed er GEWEEST. Neen, is er zelfs 
nooit geweest.  Of weten jullie zelfs dat niet?”

( niemand doet zijn mond open. )
“Want na de vloed is het te laat voor herinneren en rouwen. Dan zal er niemand meer zijn die 

weet van ons kan hebben en niemand die om ons treuren kan.
“Neen, niemand. En jullie weten waarom niet. Of zouden jullie dat zelfs niet weten?”
(Weer stilte) 
“Omdat er geen verschil meer zal zijn tussen wenenden en beweenden; omdat de klaagvrouwen 

naast de doden in het water rond drijven,  de zegenenden naast de gezegenden, de mensen van 
straks naast de mensen uit het verleden. 

En voor niemand van ons kan meer Kaddish gezegd worden.”
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VERTELLER: 
Omdat een dood zonder Kaddish de dood echt uitzichtloos maakt; en omdat zo'n dood voor hen 

de echte dood betekende, laste Noach even een pauze in, om af te wachten tot die schrik helemaal 
bezit van hen zou hebben genomen. 

NOACH:
“Ik sta hier voor jullie omdat ik een opdracht heb. De opdracht om dat ergste te voorkomen. – 

Keer de tijd om – zei die stem tegen me, incasseer nu vast de pijn, stort al van tevoren tranen! En 
bid nu al het dodengebed, zoals je als kind geleerd hebt om dat aan je vaders graf te bidden, voor je 
zonen die morgen zullen sterven en voor je kleinkinderen die nooit geboren zullen worden! Want 
overmorgen zal het te laat zijn! – dat was de opdracht”.

(De vijf probeerden afwerende gebaren met hun handen te maken. Maar zelfs dat kregen ze niet 
meer klaar. )

Want Noach die geen uitstel meer duldde had het Kaddish al jammerend ingezet. 

VERTELLER:
Het was schandelijk; dikke schande, om het op de verkeerde plaats, op het verkeerde moment en 

voor de verkeerde mensen in te zetten. Sommigen vonden het ondenkbaar dat zo'n grove schending 
van een door God zelf ingesteld ritueel kon plaats vinden zonder Gods instemming.  Anderen waren
al niet meer zo zeker of zij nog wel tot de levenden behoorden of al bij de doden, want ze werden  
medeplichtig aan de zegen van dit dodengebed. 

Maar het was een nog grotere zonde om de zegen te onderbreken nu die eenmaal gestart was; en 
geen van de vijf kende een regel die voorzag in de verzoening van zo'n verschrikkelijke zonde. 

(De vijf durfden zich niet te roeren en keken ontzet naar Noach, maar die deed alsof hij niets van
hun angst merkte. De balkons waren nog steeds vol van de roerloze slachtoffers van zijn zegen.) 

NOACH: 
“Er is nog tijd”.
“Het is nog vandaag”.
“De voorstelling is over” 

(Noach gaat naar binnen. rouwkleed af; wast zich en zit weldra weer aan zijn werktafel. Tekent 
ontwerp van een eerste nieuwe ark, de ark; op de deur geklopt. Een timmerman kwam binnen met 
in zijn rechterhand een bijl. 

NOACH:  “Wat komt U doen?” – 

TIMMERMAN : 
“Het wordt buiten donker. Laat  mij helpen bouwen. Opdat jouw Kaddish onwaar wordt”.  

(Noach liet hem binnen. Weer geklopt. Een dakdekker met een mand dakpannen. 
DAKDEKKER: 
“In de heuvels regent het al. Laat mij helpen bouwen. Opdat het onwaar wordt!” 
( Ook hem liet Noach binnen. Derde keer geklopt. Een stuurman kwam binnen; die veegde de 

eerste druppels al uit zijn haar. 
STUURMAN: 
“Hij zei wat hebben we straks nog aan landkaarten? Ik kom met lege handen. Maar laat me mee-

helpen. Opdat het onwaar wordt!”  
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(Ook hem liet Noach binnen).

NOACH: 
“Het is zo ver. We kunnen beginnen.”

VERTELLER:
“En toen ze samen de tuin in gingen ritselde het al op het geteerde dak van de gereedschaps-

schuur en in de stromende regen begonnen ze met hun werk. 
En niet alleen die ene ark zou nooit gebouwd zijn geworden, –  die ene armzalige ark die tenslot-

te overbleef van de trotse vloot waarop hij gehoopt had en die hij had ontworpen, –   als Noach niet 
de moed had opgebracht om te tieren en komedie te spelen, zijn act te doen in zak en as. Als hij niet 
de tijd had omgekeerd, tranen van te voren geplengd en het doodsgebed had gebeden voor de nog 
levenden en de nog niet geborenen. 

Maar ook wij, zijn nakomelingen zouden er dan niet zijn, en niemand van ons zou ooit het voor-
recht gehad hebben de schoonheid te ondergaan van de nieuw begonnen wereld. 

En ook God zou niet  tronen boven zijn schepselen, maar boven een verstomd terrein dat hem in 
alle eeuwigheden zou vervelen.”
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