
SLACHTHUIS VIJF 
 
 
Een nachtelijk praatprogramma Radio 
Discussie tussen literaire critici 
 
A: Volgens mij is de roman op dit moment dood 
 
B: De verbeelding van de meeste lezers is op dit moment niet meer krachtig 

genoeg om dat wat de auteur in het gedrukte woord heeft proberen vangen; 
om te zetten in voor hen boeiende situaties.  

 
C:       Welke functie heeft de roman volgens jullie dan nog in de moderne    
 samenleving? 
 
A: De literatuur heeft het beffen geïntroduceerd in onze maatschappij 
 
D     :  Wat kleur brengen vermoed ik op kleurloze salontafels… Hahaha! 
 
B: Ik heb wel ’s gehoord dat vrouwen van jonge zakenlieden tegenwoordig vaak 

romans lezen om er achter te komen wat ze moeten kopen of hoe ze zich 
moeten gedragen in een Franse restaura…. . 

 
C: En dan hebben we nu een luisteraar aan de lijn. Goedenavond; of nee goeie 

nacht is het al en Uw naam is? 
 
Billy: Ik werd ooit ontvoerd door … uh …Billy Pilgrim. 

Enkele jaren gelden ben ik ontvoerd door een vliegende schotel die afkomstig      
was van de planeet Tralfamadore. 
Ik ben naar die planeet toe gebracht en daar tentoongesteld in een soort 
dierentuin. Ik leefde daar in een glazen kooi samen met de filmster Montana 
Wildhack, die ook ontvoert was.  

 
Radio: Meneer eh..…. 
 
Billy:  Pilgrim! Billy Pilgrim! 
 
Radio: Ja meneer Pilgrim U zit hier wel in een programma over literatuur! 
 
Billy  : Het belangrijkste wat ik op Tralfamadore heb geleerd is als iemand dood gaat, 

het alleen maar lijkt alsof hij doodgaat.  
Hij is springlevend in het verleden. ieder moment, verleden, heden en 
toekomst heeft altijd bestaan en zal altijd bestaan. 

 De Tralfamadoriers kunnen al die momenten zien. 
Alleen wij aardlingen denken dat het ene moment op het andere volgt en dat 
een moment voorbij is voor altijd, zodra een moment voorbij is. 
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Wij denken dat de tijd iets lineairs is, we ervaren de tijd als een oneindig lang 
parelsnoer van momenten die met een enorme snelheid vanuit de verre 
toekomst op ons afkomen; voorbijflitsen en dat voor altijd verdwijnen in een 
oneindig verleden maar dat is niet zo; als je in de tijd kan schouwen dan zie je 
dat de tijd er eerder als een landschap uitziet, een landschap vol plekken die 
voor altijd op hun plaats blijven liggen en waar je eindeloos opnieuw naartoe 
kunt gaan.  

 
Radio: Meneer Billy wilt u de lijn vrijmaken alstublieft… 
 
B: Je hoeft dus nooit meer te huilen als iemand dood is. 

Hij is uiteraard dood op dit moment  maar op andere momenten in het 
verleden is hij nog springlevend, en het verleden in hem. Zo gaat dat. 

 
Radio: En dan volgt er nu een reclameblok. 
 
 
De oliestookketel doet het niet.  
Een muis heeft de draad doorgeknaagd die naar de thermostaat leidt. 
Hij werd daarbij geëlektrocuteerd. Zo gaat dat.  
Buiten vriest het. 
Billy merkt het niet. 
Hij loopt op blote voeten, hij heeft nog steeds zijn pyjama aan, hoewel het avond is. 
blote voeten, blauw met ivoorwit.  
Maar mijn hart is net een brandend kacheltje. 
Omdat ik weet dat vele mensen zich getroost zullen weten als ik ze de waarheid over 
de tijd vertel. 
 
DRIIIIIIIIIIIIIIING! 
De deurbel.  
(Billy reageert niet) 
DRIIIING! … DRIIIING! … DRIIIIIIIIIING! 
Barb: Pappie! pappie? 
 Pappie! Pap!   

Ik weet dat je er bent. Ik heb je op de radio gehoord.  
Doe open! We zouden u moeten laten opsluiten. Meegenomen door een 
vliegende schotel 

 
Billy: Waarom ben je boos? 
 
Barb: Maar papa gij zijt zo zot als een achterdeur . Het is gewoon niet waar wat ge  

zegt. 
 
Billy:  Het is wel waar. 
 
Barb: Nee. Ge zijt vier dagen van de wereld afgeweest, ze hebben in uw hersens 

gezeten,met messen en stofzuigers en weet ik wat nog allemaal. 
 Wilt ge dat we u nu nog gaan opsluiten ook? 
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B: Dit is Babara, mijn dochter. Ze denkt dat ik seniel ben, omdat ik een 
hersenletsel heb opgelopen tijdens een vliegtuigongeluk.. 

 
Barb: D’r bestaat trouwens geen planeet die Tratalatore heet. 
 
B: Dat is wel maar ge kunt die niet zien van de aarde. 

Onze aarde is ook niet waarneembaar vanaf Tralfamadore. 
 
Barb: Hoe verzint ge nu zo ne belachelijke naam!? 
 
B: Zo noemen ze daar zelf hun planeet. 
 
Barb: En waarom hebt ge daar dan nooit over gesproken voor het vliegtuigongeluk? 
 
B: Ah! Het moment was nog niet daar. 
 Het moment van de openbaring was nog niet geconcipieerd. 
 
 
Moet U horen: 
Ik sta los in de tijd! 
Billy Pilgrim staat los in de tijd. 
Ik ga slapen als een seniele weduwnaar en ik wordt wakker op de dag van mijn 
bruiloft. Ik stap als man een deur binnen en ik kom ergens 20 jaar eerder als kind 
door een andere deur weer naar buiten. En als ik dan door dezelfde deur weer naar 
binnen gaat ben ik hoogbejaard. 
Billy Pilgrim! 
Hij heeft zijn eigen dood en geboorte al vele malen meegemaakt en bezoekt bij tijd 
en wijle alle tussenliggende gebeurtenissen; zegt hij. 
Ik ben een tijdspast; want ik heb geen enkele macht over waar ik heen ga. Ik heb 
voortdurend last van een soort plankenkoorts omdat ik nooit van te voren weet in 
welke periode van mijn leven ik terecht kom. 
 
De eerste keer dat Billy loskomt van de tijd is in de oorlog. 
Nu goed, Billy doet dienst als hulppredikant. Hij kan de vijand geen kwaad 
berokkenen … hah! en zijn vrienden niet helpen, want hij draagt geen wapens. Hij 
heeft trouwens geen vrienden, want hij gelooft nederig in een liefhebbende Jezus en 
dat vinden de meeste soldaten maar een vent van niks. Hij heeft met een 
waterbestendig orgeltje en een draagbaar altaar. Die dingen zijn vervaardigd door 
een stofzuigerfabriek uit en dat staat er ook op. Philips. 
Als hij in de oorlog aankomt gaat hij op zoek naar zijn regiment dat onvindbaar blijkt 
vanwege: totaal uitgemoord. Zo gaat dat.   
Hij zwerft wezenloos rond achter de Duitse linies, samen met nog een andere 
verloren gelopen landgenoot tegen; de antitankschutter Ronald Wearry.  
Ze hebben geen kompas, geen landkaarten, ze tjokken in ganzenpas door de diepe 
landelijke stilte en eten sneeuw. Voorop loopt Wearry met een colt 45 in de ene hand 
en een dolk in de ander.  Om zich de vijand van het lijf te houden.  
Wearry heeft alles aangetrokken wat hem ooit is uitgereikt of als cadeau van thuis 
toegezonden: helm met voering, wollen muts, sjaal, handschoenen, katoenen hemd, 
wollen hemd, wollen overhemd, trui, blouse, jasje, overjas, regenjas enzovoort. 
Alleen z’n ogen zijn zichtbaar. Een sjaal van thuis heeft hij tot hoog op zijn neusbrug 
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om z’n hoofd gebonden. Daarnaast heeft hij eetgerei bij zich en verbandmiddel en 
een sheltertje, een kogelvrije bijbel … Ook een boekje met Duitse zinnen fonetisch 
weergegeven, voor ingeval hij tegen de Duitsers zou moeten zeggen:  ‘Geef U over. 
Uw toestand is hopeloos.’ 
 
Achter hem sjokt Billy Pilgrim, koud en nat tot op het bot, met lege handen, bereid om 
te sterven. Borst en schouders als een doosje lucifers, figuur als een cola fles. Hij 
heeft geen helm, geen overjas, geen wapen, geen legerschoenen. 
Aan zijn voeten goedkope lage schoenen die hij heeft gekocht voor de begrafenis 
van zijn vader. 
Zijn vader is in diezelfde oorlog doodgeschoten. 
Per ongeluk! 
Tijdens een jacht! 
Een hertenjacht. 
Door een vriend. 
Een hoop herten ook dood, zo gaat dat. 
Maar goed Billy Pilgrim zag er dus allerminst uit als een soldaat; eerder een vuile 
flamingo.  
 
Op de derde dag schiet er iemand op de vuile flamingo. 
Billy blijft mooi stilstaan; uit beleefdheid; om de schutter nog een tweede kans te 
geven. 
Het volgende schot mist Billy’s knieschijf op een haar en slaat in achter ‘m;  in de 
grond zo te horen. 
‘Get down you stupid motherfucker.’ 
Dit laatste woord is in die tijd onder blanken nog geheel nieuw en voor Billy die nog 
nooit geneukt heeft zelf, is het ongekend en verbijsterend. Maar het helpt. 
‘Saved your live again, stupid asshole’  zegt Ronald Wearry terwijl Billy zich naast 
hem in de greppel laat glijden.. 
Weary red Billy´s leven al dagen lang. Door hem uit te schelden, te schoppen en te 
slaan. Wreedheid is hierbij uiterst noodzakelijk, want Billy heeft er zelf genoeg van. 
Hij voelt niet meer het verschil tussen waken en slapen, lopen, stilstaan. 
‘Ga jij nou maar alleen verder’ zegt hij voortdurend. 
 
Ronald Wearry is achttien en staat aan het einde van een lange ongelukkige jeugd. 
Hij is nooit geliefd geweest, hij dom is en dik; en gemeen ook en omdat hij naar spek 
stinkt, hoe vaak hij zich ook wast, je blijft het ruiken; spek..  
Als hobby verzamelt hij technieken  om mensen te martelen. 
Dingen die hij ziet op film; of zelf uitvindt. 
 
Wearry  : Wat is volgen jou de verschrikkelijkste manier om iemand dood te                                     
martelen?   
 
Ik heb daar geen mening over. 
Maar het juiste antwoord is: 
 
Weary  : Ge bint ne vent vast op ne mierenhoop in de woestijn ja!? En dan smeert ge 
honing op z’n ballen, en op z’n pik ook, en dan pakt ge een mes en dan snijd ge de 
schellen van zijn ogen, Waar zijn wimpers op zitten, ja? Dat snijdt ge d’r af en dat 
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gooit ge maar zo ver mogelijk weg zodat die heel de tijd in de zon moet kijken totdat 
‘m dood is. 
 
(Hij laat zijn mes met boksbeugel zien.) 
W :  Hoe zoudt ge het vinden om hier een klap mee te krijgen? 
 
B :  Vervelend 
 
W :  Weet ge waarom dat snijvlak van dat mes; waarom dat driehoekig is? 
  
B :  Nee. 
 
W : Omdat ge dan een wond krijgt die niet geneest. 
 
B :  Oh! 
 
W :  Als ik met een gewoon plat mes iemand steek. Dan maak ik een spleetje, ja?  

Een strakke vil, dat groeit proper dicht nadien, uit zichzelf. 
Met dit maak ik een driehoekig gat. Dat geneest nooit meer, of wel soms? 

 
B :  Vast niet. 
 
W :  Lul! Hebben ze u dan godverdomme helemaal niks geleerd op die universiteit? 
 
B :  Dat was geen universiteit wat ik gedaan heb; Dat was De Hogere opleiding 

voor Opticiens; een avondcursus. 
 
W :  Het leven is niet alleen wat ge in de boeken leest hoor! Zak! 
       Maar daar zult ge nog wel achter komen. 
 
Ergens blaft in het bevroren landschap een grote hond. 
Billy gaat daar staan met z’n hoofd tegen een boom geleund. Zijn hoofd hangt 
achterover, neusvleugels opengesperd. 
En hij raakt voor de eerste keer los van de tijd. 
Hij schiet een paar keer heen en weer, z’n hele leven langs, van de dood, met violet 
licht en gezoem naar z’n geboorte, rood met geborrel en terug, tot hij op een 
gegeven moment blijft staan.  
De geur van chloor, het gebonk van een duikplank. 
Hij is een klein jongetje en staat naast zijn behaarde vader onder de douche.  
Hij is doodsbang. Zijn vader gaat hem zo in het diepe gooien om te leren zwemmen 
volgens de methode zwemmen of verzuipen. 
 
Hij doet zijn ogen stijfdicht en dan schiet hij plotseling 35 jaar verder in de tijd. 
Hij is 41 en op bezoek bij zin aftandse moeder in het tehuis voor bejaarden waar hij 
haar een maand gelden heeft laten opnemen.  
Hij staat over haar heen gebogen, met z’n oor vlak bij haar perkamenten lippen… 
‘Hoe…?’ vraagt ze en ze zwijgt verder vanwege… te moe, te oud, te op. Zij hoopt dat 
Billy de rest van de zin voor haar zou afmaken. Maar ik heb geen idee waar zij het 
over wil hebben. 
‘Hoe wat, mam?’ 
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Dan slikt ze moeizaam, verzamelt alle energie die ze kan vinden in haar verwoeste 
lichaam en zegt ‘Hoe ben ik toch zo oud kunnen worden.’ 
Daarna verliest zij het bewustzijn maar niet voor altijd  
zij bleef nog ruim negen jaar in leven nadien. 
Op de gang van huize Dennenvreugde passeert Billy een beeldschone verpleegster 
die het lijk van een oude man langsrijdt. Die man was in zijn tijd nog kampioen 
geweest. Marathon. Zo gaat dat. 
 
Zeven jaar later. 
Ik zit op een diner ter ere van mijn zoon Robert, die nooit heeft willen deugen, 
absoluut onopvoedbaar, maar dan later in het leger is hij bij de Groene baretten 
gegaan en nu wordt hij geëerd wegens het eigenhandig killen van een groot aantal 
vijanden. De burgemeester zegt: Ik zou het een eer vinden Robert, jou schoenen te 
mogen poetsen. 
 
Vier jaar eerder. Oudejaarsavond! Ik ben schandalig dronken op een feestje waar 
iedereen opticien is of getrouwd met een opticien. Ik ben bezig om voor de eerste en 
enige keer mijn vrouw Valencia te bedriegen. Op de één of andere manier heb ik er 
een vrouw toe weten over te halen om met mij mee te gaan naar het washok. Zij zit 
op de droogmachine. De droogmachine staat aan. De vrouw zelf is eveneens 
verschrikkelijk dronken en zij probeert me te helpen met het uittrekken van haar step-
in. ‘Waar wou je het eigenlijk over hebben?’ zegt ze. 
En ik zeg ‘ Ahjoooh …ssss allema’ prima in orde!Toch? Mooi geregeld!’ Ik kan mij 
niet meer herinneren hoe de vrouw in kwestie heet. Hoe heet ze nou toch!? Ik sta 
daar met mijn broek op mijn schoenen te doen wat mannen doen met vrouwen en mij 
af te vragen ondertussen hoe heet ze nou toch !? (zingen..) 
En dan zwaait de deur open. Daar staat Valencia. Die is naar me op zoek om me te 
zoenen; het is middernacht geweest. Er ontstaat er een afschuwelijke rel. Iedereen 
spreekt zijn walging uit over Billy en die vrouw. En dan weer later ben ik in m’n auto 
terecht gekomen. Maar ik kan het stuur niet vinden. Ik wiek met m’n armen in de 
hoop het toevallig te raken maar dat werkt niet. Daarna pak ik het systematisch aan. 
Ik begon bij het linkerportier en werk elke centimeter van het terrein zorgvuldig af en 
schoof dan wat op. Maar uiteindelijk ben ik bij het rechterportier en nog altijd geen 
stuur.  
Weg! Iemand moet het gestolen hebben. 
De volgende ochtend word ik wakker op de achterbank. 
 
Billy knippert met zijn ogen en is weer terug achter de vijandelijke linies waar Weary 
op het punt staat hem verrot te slaan. 
Hij pakt Billy bij z’n jasje en smijt hem tegen de wallenkant. Hij roept onverstaanbare 
dingen in de sjaal van thuis. Hij duwt Billy tegen de grond en schopt hem in z’n 
ribben. Billy maakt een stuipachtig geluid dat sprekend op lachen gelijkt. ‘Vind je het 
soms grappig?’ Billy ligt op handen en voeten op het ijs, Weary schopt hem tussen 
zijn ribben. Door al dit geweld zijn Billy’ jasje en hemd opgestroopt, zijn rug is bloot. 
Daar, op centimeters afstand van Weary’s legerschoenen bevinden zich de 
meelijwekkende knobbeltje van Billy’s ruggengraat. 
Weary haalt uit, Weary is van plan die buis waar zo’n groot aantal van Billy’s 
belangrijke draden in zitten, te breken maar dan ziet Weary dat hij publiek heeft. 
Zes soldaten van de tegenpartij met een aangelijnde politiehond staan toe te kijken. 
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Hun blauwe ogen vervult met trage menselijke nieuwsgierigheid waarom de ene 
soldaat de ander zo ver van huis wil vermoorden en waarom het slachtoffer zo moet 
lachen. 
Billy laat een dot rozig speeksel op de grond vallen, hij kijkt aandachtig naar de 
geringe uitwerking die zijn speeksel heeft op de sneeuw, het landschap, en de hele 
geschiedenis der mensheid. 
Wanneer hij weer opkijkt grijnst hij een minstens zo merkwaardige grijns als die van 
de Mona Lisa., want hoewel hij zich nog in de oorlog bevindt, zit hij tegelijkertijd 23 
jaar later in zijn Cadillac. 
Hij rijdt uiterst traag vanwege: niks om handen. Voor een licht in de wijk waarin hij 
ooit geboren is en opgegroeid moet hij stoppen. 
De wijk is nu vervallen, er wonen alleen nog illegalen en buitenlanders, die vinden 
het daar zo afschuwelijk dat ze er een maand geleden een groot gedeelte van in 
brand hebben gestoken. Het was het enige dat ze hadden, en dat hebben ze 
vernield.   
De wijk doet Billy nu denken aan de maan. 
Billy bezit een fraai negentiende eeuws huis in het centrum. 
Hij is afschuwelijk rijk; iets wat hij nooit gedacht had, nog in geen miljoen jaar.  
Hij bezit vijf verschillende brillenwinkels, een kwart van het nieuwe Holyday Inn op 
rijksweg 54 en de helft van drie Tastee-Freeze tentjes. 
Tastee Freeze is een soort bevroren vanillevla, het geeft het genot van een ijsje; 
maar zonder de hardheid en de bittere kou van ijs…. 
enfin 
Billy’s huis is leeg. 
Mijn dochter Barbara gaat binnenkort trouwen;  
Zij is met mijn vrouw de stad in om kristal en tafelzilver uit te zoeken. 
Dat staat op een briefje dat op de keukentafel ligt. 
Er is geen personeel. 
Mensen voelen niks meer voor huishoudelijk werk. 
Er is ook geen hond. 
Vroeger was er een hond. Spot heette die, maar die is gestorven. 
Zo gaat dat. 
Ik was erg op Spot gesteld. 
En Spot op mij. 
 
De hond die in het bevroren landschap nog zo woest had geleken is een Duitse 
Herder, een teefje dat bibbert. 
Ze was die ochtend van een boer geleend. 
Ze had nog nooit iets met de oorlog te maken gehad. 
Ze had geen idee om wat voor spelletje het ging. Ze heette Prinses. 
Drie van de soldaten waren bouwvallige oude mannen, kwijlers, tandeloos als 
karpers, gekleed in afdankertjes van echte soldaten die pas waren omgekomen. 
Hun aanvoerder is een korporaal met rode ogen, taai als gedroogd vlees, vier keer 
gewond, steeds weer opgelapt en teruggezonden naar het front. 
Hij heeft schoon genoeg van de oorlog en zoekt iemand om zich over te geven. 
De andere twee soldaten zijn jongens van nog geen 16. een ervan heeft het gezicht 
van een engel. Hij draagt klompen. 
 
Ronald Weary met puilogen van angst, wordt ontwapend. De korporaal scheurt 
Wearry’s jas en overhemd open, de knopen vliegen als popcorn in het rond. Daarna 
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moet hij in de sneeuw gaan zitten en z’n legerschoenen uittrekken. De korporaal 
geeft ze aan de engel. Wearry krijg de klompen. 
Ze lopen kilometers lang, naar een verzamelpunt voor krijgsgevangenen. 
De klompen klepperen, Billy hipt. Op en neer, hij is een hak verloren, Op en neer, en 
botst af en toe tegen Wearry .’Het spijt me’ zegt Billy dan of  ‘Neem me niet kwalijk’ 
,of ‘P’don’,  
 
Billy beklimt de trap met vaste vloerbedekking in zijn negentiende eeuwse pand. Hij 
gaat de slaapkamer binnen die hij met zijn vrouw deelt.  
Gebloemd behang. Grote bloemen die in het echt niet bestaan. Twee persoonsbed. 
Op het nachttafeltje een schakelaar voor het elektrische deken en een schakelaar 
voor het vibro-massage apparaat, dat ingebouwd zit in het matras.  
De handelsmerknaam van het apparaat is : Magic Fingers. En dat staat er op ook. 
Billy zet zijn trifocale bril af en gaat op de sprei liggen. 
Maar de slaap wil niet komen. 
Er komen tranen. 
Ze sijpelen. 
Hij zet de Magic Fingers aan en wordt zachtjes door mekaar geschud terwijl hij huilt.  
 
Hij sluit zijn ogen. Hij huilt nog steeds. 
Bij ieder kruispunt komen er weer nieuwe krijgsgevangen bij, de handen boven het 
hoofd. 
Ze bewegen zich voort als water, bergafwaarts en tenslotte stromen ze de hoofdweg 
op. Een rivier van vernederde krijgsgevangenen.  
In tegenovergestelde richting kookt en buldert de weg van voertuigen waarmee 
reserve troepen naar het front worden vervoert. 
Billy heeft voor iedereen een glimlach. 
Een soldaat in het zwart houdt in zijn eentje een dronken picknick boven op een tank. 
Ineens moet hij kotsen. 
Op de schouder van Ronald Weary: een mix van snot, tabakssap, bloedworst en 
Schnapps. 
Billy vind alles opwindend, er is zoveel te zien: drakentanden, moordwerktuigen, 
lijken met blote voeten die blauw met ivoorwit getint zijn. 
Zo gaat dat. 
 
Billy hupt. 
Naast hem strompelt Weary met tranen in zijn ogen. 
Door die klompen zijn z’n voeten bezig te veranderen in bloedpudding. 
Billy botst. ‘Sorrieieieieie.’ 
Wearry : ‘Loop toch door man! Loop nou toch gewoon door.’ 
 
Als de zon onder gaat komen ze bij een spoorwegemplacement. Naast Billy staat 
een kolonel met een dubbele longontsteking en hoge koorts.  
‘Ben jij één van mijn jongens?’ vraagt hij aan Billy.  
Deze man had een heel regiment verloren, vijfenveertighonderd man die er niet meer 
zijn.  
‘Ben jij van het vieréénenvijftigste?’ bij het inademen ritselden zijn longen als 
vetpapieren zakken. 
‘Het vieréénenvijftigste wat?’ 
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De kolonel staat te sterven, op z’n benen. Hij probeert zich in evenwicht te houden 
door Billy in zijn ogen te kijken. Hij roept: ‘Jongens, ik ben Woeste Bob!’  
Hij heeft er altijd naar verlangd dat zijn mannen hem zo zouden noemen.  
Daarna roept hij in de overtuiging dat hij zijn beminde troepen staat toe te spreken, 
en dat het hele slachtveld vol dode vijanden ligt…‘Die bij God mochten willen dat ze 
nog nooit van het een-vier-en –vijftigste hadden gehoord.’ 
‘Na de oorlog geef ik een reünie voor het hele regiment, bij mij thuis. 
Hele ossen zal ik voor jullie op de barbecuen leggen..’ 
God zegen jullie, Woeste Bob loves you. 
 
Billy Pilgrim wordt in een goederenwagon gestouwd, met vele anderen, de meeste  
haast kinderen nog. 
De  trein blijft twee dagen stil staan. De wagons blijven gesloten. 
Elke wagon is één groot organisme met slechts één opening waardoor het kijkt en 
luistert, eet en drinkt en uitwerpselen laat vallen. Ze stoppen er brood en water in en 
d’r komt kak, pis en woorden uit.  
De wagon naast hem roept dat ze met een dooie zitten. Billy ziet door het 
ventilatiegat hoe de vijand hem openmaakt. Het lijk dat ze naar buiten laten vallen is 
dat van Woeste Bob. Zo gaat dat. 
 
 
Na twee dagen begint de trein naar het oosten te kruipen. En op een gegeven 
moment wordt het daarbinnen op één of andere manier kerstmis. In de kerstnacht ligt 
Billy Pilgrim te slapen, als een lepeltje tegen de zwerver aan, in zijn slaap schiet hij 
weer door de tijd; naar de nacht dat hij wordt ontvoerd door een vliegende schotel 
van Tralfamadore…. 
het is de dag dat zijn dochter is getrouwd. Hij is vierenveertig en kan de slaap niet 
vatten ’s avonds. Hij ligt als een lepeltje tegen z’n vrouw Valencia; die snurkt als een 
lintzaag. Het arme mens heeft geen eierstokken en geen baarmoeder meer. Die  zijn 
verwijderd door één van de mede-eigenaren van Billy’s  Tasty Freeze tentjes langs 
Rijksweg 54; een chirurg. 
Billy stapt het bed uit en schuifelt over de overloop. 
Het maanlicht valt de gang binnen door de openstaande deuren van de lege kamers 
van Billy’s kinderen 
Geen kinderen meer.  
Die zijn voor goed weg. 
Hij weet dat hij zodadelijk ontvoerd zal worden door een vliegende schotel 
Hij gaat de kamer van zijn dochter binnen. De kasten leeg. Op de vensterbank, een 
frisdrankflesje. Op het etiket werd opgeschept over het feit dat de drank geen enkele 
voedingswaarde bezit. 
In de keuken vestigt het maanlicht mijn aandacht op een halfvolle champagnefles  . 
Billy ontkurkt ‘m . Maar het knalt niet. De champagne is dood. Zo gaat dat. 
Ik heb nog een uur tijd voor de schotel komt. 
Ik zet de televisie aan en geraak weer een beetje los van de tijd. Ik zie een speelfilm 
maar dan achterstevoren.  
Het is een film over bommenwerpers in de oorlog en hun dappere bemanning. 
Achterstevoren gaat het verhaal als volgt: 
Bommenwerpers vol gaten, gewonden en lijken stijgen achterstevoren op van hun 
basis. Even later komen er een paar vijandelijke jagers achterstevoren op hen af en 
zuigen kogels en granaatsplinters uit sommige bemanningsleden. Dat doen ze ook 
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bij een stel neergestorte bommenwerpers, die stijgen vervolgens achterstevoren 
weer op en voegen zich bij de rest. Dan komen ze bij een vijandelijke stad die in 
lichterlaaie staat, zo openen hun bommenluiken en oefenen een wonderbaarlijk soort 
magnetisme uit; waardoor de branden worden geblust en opgezogen in cilindrische 
stalen omhulsels die op hun beurt weer worden opgezogen door de luiken in de 
vliegmachines. Binnen werden ze zorgvuldig in rekken gelegd. De vijand beneden 
heeft zelf ook een paar te gekke apparaten, lange stalen buizen waarmee nog meer 
granaatscherven uit de vliegtuigen en bemanningsleden zuigen. Net zo lang tot alles 
en iedereen weer zo goed als nieuw is. Als de bommenwerpers terugkeren naar hun 
bases, worden de cilinders uit de rekken gehaald en teruggestuurd naar de fabrieken 
waar dag en nacht wordt doorgewerkt om de cilinders te demonteren en de 
gevaarlijke inhoud te splitsen in mineralen. Een ontroerende bijzonderheid is dat dit 
werk voornamelijk door vrouwen wordt verricht. De mineralen worden vervolgens 
verzonden naar geleerden in afgelegen streken. Die hebben tot taak ze weer in de 
grond te stoppen en goed te verbergen zodat ze nooit meer iemand pijn kunnen 
doen. De vliegeniers leveren hun uniformen in en worden weer scholieren. De 
krankzinnige moordenaar, de leider van de vijand wordt weer een baby die door een 
moeder werd gepoederd, gewassen en gekust. En iedereen wordt weer een baby en 
de hele mensheid spant biologisch samen om twee volmaakte mensen voort te 
brengen. Adam en Eva. 
  
 
Als de film uit is gaat Billy naar de achtertuin. De vliegende schotel kan alle 
momenten komen. 
Het gazon onder zijn blote voeten voelt aan als natte sla. 
Ergens blaft er een hond. 
De schotel heeft een diameter van dertig meter. Zij blijft boven Billy hangen en 
omhult hem met een cilinder van paars licht. 
Ik voel hoe ik naar boven wordt opgekorreld. Het doet geen pijn. 
Eenmaal binnen klonter ik weer samen.  
‘Welkom aan boord, meneer pelgrim’  
‘Waarom ik?’ 
‘Wat een typisch Aardse vraag meneer Pilgrim. Waarom U? Waarom wij? Waarom 
wat dan ook?… 
Omdat dit ogenblik nu éénmaal zo geconcipieerd is. Hebt U wel ’s een insect in 
barnsteen gezien?’ 
‘Ja’ 
‘Nou meneer Pilgrim, wij zitten op dezelfde manier vast in dit moment. Er is geen 
waarom.’ 
Er wordt een verdovend middel in Billy’s atmosfeer gespoten waardoor hij in slaap 
valt. 
 
Hij staat in een goederenwagon die eindeloos traag dwars door Duitsland rijdt. 
Binnen is het pikkedonker. Buiten ook.  
‘K’doem’ zegt de trein. Dan gaat er een jaar voorbij. En dan weer: k’doem. 
Op de negende dag sterft de zwerver.  Z’n laatste woorden zijn: ‘Dit is nog niks joh. Ik 
heb al wel erger …. Dit is een makkie’ 
In de wagon daarachter sterft Ronald Weary aan koudvuur in z’n gehavende voeten. 
Zo gaat dat. Hij heeft nog dagen liggen ijlen en roepen; dat hij gewroken wilde 
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worden… ‘Wie heeft me vermoord?’ vraagt hij telkens. Iedereen in de wagon kent 
ondertussen het antwoord: ‘Billy Pilgrim!’ roepen ze in koor.  
 
luister! 
Op de avond van de tiende dag gaat de deur van de wagon open,  
Billy hangt schuin in een hoek; alsof hij zichzelf gekruisigd heeft, Hij houdt zich vast 
met een blauw met ivoorwitte klauw die over de rand van het ventilatiegat is gehaakt. 
Billy hoesten, en door  het hoesten spuit er een straal watergruwel uit z’n gat. Nu; dat 
klopt volkomen met de Wetten van Newton die ons o.a. leren dat bij elke actie een 
evenredige reactie in de tegenovergestelde richting hoort. 
Dit wordt ondermeer toegepast in de rakettenbouw.  
Bewakers turen naar binnen. Zij weten alles van dit soort vracht af.  Ze weten dat het 
eigenlijk een soort vloeistof is die je kan laten stromen. En dat doen ze ook; de 
wagon vloeit leeg… soms ontstaan er klodders in de deuropening die met een plof 
op de grond terechtkomen.    
Het is avond; het enige wat er buiten licht geeft is een gloeilamp die aan een paal 
hangt; hoog en ver weg. Onder die paal liggen drie hooibergen. Die bestaan uit 
overjassen die van de lijken vorige gevangenen zijn afgenomen.  
De jas die Billy krijgt is bevroren zo klein dat hij eerder op een hoed gelijkt. 
Dan vloeien ze naar een gebouw dat best op Tralfamadore had kunnen staan; 
schelverlicht; wit betegeld:  het ontsmettingsbarak. Hij doet wat hem wordt 
opgedragen en trekt z,n kleren uit.  
Veruit één van de fraaiste lichamen behoort toe aan één van de oudste 
krijgsgevangenen. Edgar Derby heet die, een docent van 44, die flink heeft moeten 
lobbyen om op zijn leeftijd nog mee naar de oorlog te mogen. Hij gaf les over 
Hedendaagse Problemen in de Westerse Beschaving en was gewend zijn 
lichamelijke conditie zorgvuldig op peil te houden. 
Zijn zoon vecht ook in de oorlog. Die overleeft het. Derby niet. Zijn fraaie lichaam zal 
over achtenzestig dagen vol gaten worden geschoten door een vuurpeloton in 
Dresden. Zo gaat dat. 
 
 
 
Het erbarmelijkste lichaam is niet dat van Billy  Nee!  
het erbarmelijkste lichaam behoort toe een kleine miserabele autodief die Paul 
Lazarro heeft; hij heeft niet alleen rotte tanden en botten, hij is totaal verrot . 
 
Hij zat bij Wearry in de wagon en hij heeft hem beloofd dat hij die Pilgrim op één of 
andere manier zou laten boeten. Nu staat hij om zich heen te kijken en zich af te 
vragen wie van al die naakte mensen Billy is. 
Alle penissen zijn  verschrompeld, de ballen hebben zich teruggetrokken. 
voortplanting is die avond niet aan de orde die avond.  
We nemen onze plaatsen in onder de douches; er zijn geen kranen; afwachten wat 
er gaat gebeuren. 
 
Ik ben twaalf jaar oud en sta sidderend naast mijn vader en moeder aan de rand van 
de Grand Canyon. Het kleine mensengezin staart naar de bodem van de kloof, 
anderhalve kilometer diep.  
‘Nou!’ zegt mijn vader en schopt manhaftig een steentje over de rand. ‘Daar heb je 
hem dan.’ 
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‘Cho dat is de reis wel waard geweest’ hoor ik mijn moeder zeggen. ‘O God dat is wel 
de moeite waard zeg. 
Billy durft zich niet te verroeren. Hij is zeker dat hij erin gaat vallen. 
Een Fransman die helemaal uit Frankrijk komt vraagt in slecht Engels aan een 
opzichter of er veel mensen naar beneden springen. 
‘Jawel meneer’ Zegt de opzichter. ‘Gemiddeld drie per jaar.’ 
Zo gaat dat. 
Ik haat de Grand Canyon. Ik ben er van overtuigd dat ik erin zal vallen. 
Mijn vader legt zijn hand op mijn schouder, en ik voel dat ik in mijn broek plas. 
 
Een ongewiene hand draait de douches open. 
Er komt kokende regen naar beneden. 
Hij prikkelt en pest Billy’s huid zonder dat het ijs in het merg van mijn beenderen 
smelt.  
Hij krijgt z’n kleren terug. Alle beestjes die erin gewoond hebben zijn gedood met 
ontsmettingsmiddel. Zo gaat dat. 
 
‘Waar ben ik?’ 
Billy krijgt z’n kleren terug. Z’n overjas is ontdooit en slap. Een overjas met een 
bontkraag, een tomaatrode voering, kogelgaten en bloed van iemand anders  
dat in het bont zat vastgekoekt. Een jas die lijkt gemaakt voor het aapje van de 
orgelman. Toen hij hem aantrekt ;splijt de rug. 
De bewaker klopt op de deur van een barak. De deur zwaait open en licht springt 
naar buiten! Het ontsnapt uit de gevangenis tegen een snelheid van 186.000 mijl per 
seconde. Vijftig Engelsen van middelbare leeftijd marcheren de vrieskou in. Ze 
zingen een daverend mooi welkomstlied. 
Ze zijn de eerste militairen die in deze oorlog gevangen zijn genomen 
Ze hebben vier  jaar lang geen vrouw of kind gezien; niet eens een vogel want zelfs 
de mussen weigeren het kamp binnen te vliegen. 
Maar zij behoren tot de rijkste mensen op aarde. Door een administratieve vergissing 
bij het begin van de oorlog heeft het rode kruis hen elke maand 500 pakketten 
toegezonden in plaats van vijftig. Nu de oorlog ten einde loopt zijn ze in het bezit van 
drie ton suiker, één ton koffie, elfhonderd pond chocola; twee ton 
sinaasappelmarmelade in blik; enz. 
Ze hebben al die jaren aan gewichtheffen gedaan en daardoor buiken gekregen als 
wasborden,. Los daarvan zijn ze stuk voor stuk meesters geworden in dammen, 
schaken, domino…. De Engelsen. 
Ze geven de oorlog een stijlvol en redelijk amusant aanzien. 
De tafels in de barak staan in kaarslicht gedrenkt en feestelijk gedekt , naast ieder 
bord een rij presentje. Wij krijgen allemaal een scheermes, een washandje, een 
chocoladereep; een stuk zeep tien sigaretten en een kaars. Alleen de kaarsen en de 
zeep zijn van Duitse makelij.  
Aan het uiteinde van de zaal staan gouden tronen; een emmer en een zwabber. 
Dit is het decor waarin de Engelsen straks een opvoering zullen geven Assepoester 
in musicalvorm . 
Het wordt stil.  
De Engelsen kijken stomverbaasd naar hoe haveloos en uitgemergeld we zijn.  
 
Wanneer Billy op één of andere manier klaar is geraakt met eten en naar 
Assepoester zit te kijken; begint hij ineens vreselijk te lachen. 
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Hij kan niet meer ophouden. Het lachen gaat over in krijsen.  
Hij blijft krijsen terwijl ze hem uit de barak uitdragen; 
Hij krijst tot ze hem in bed stoppen, vastbinden en een morfine-injectie geven. 
 
Hij wordt onmiddellijk weer wakker, drie jaar na de oorlog, op een zaal voor 
ongevaarlijke geesteszieken van een veteranenhospitaal. Ze liggen daar met 
negenentwintigen. Allemaal uit vrije wil gekomen; omdat ze zo geschrokken zijn van 
de buitenwereld. 
Op de bezoekersstoel zit mijn verloofde. Ze heet Valencia Merble. Haar vader is zo 
rijk als de zee diep, en zij is zo dik als een olifant. Billy wil helemaal niet met haar 
trouwen. Zij is een symptoom van zijn ziekte. Hij wist dat hij bezig was knettergek te 
worden toen hij haar smeekte zijn levensgezellin te zijn.   
‘Billy.’ Zegt Valencia Merble 
‘Ja?’ 
‘Zullen we het even over het tafelzilver hebben?’ 
‘Best.’ 
‘Ik ben al zo ver dat ik weet dat het gaat tussen Royal Danish of Rambler Rose. Maar 
we moeten geen overhaast besluit nemen… ik bedoel; als we eenmaal gekozen 
hebben zitten we er ons hele verdere leven aan vast.’ 
 
 
Naast Billy ligt een zekere Elliot Rosewater , een voormalig kapitein, 
Die heeft een fabelachtige verzameling sciencefiction boekjes onder zijn bed liggen. 
De lucht die van die boekjes afkomt is doorgedrongen tot in de verste uithoeken van 
de ziekenzaal; de geur van een flanellen pyjama die in geen maanden gewassen is; 
of hachee. 
Rosewater en ik maken een gelijkaardige crisis door. We hebben allebei ontdekt dat 
het leven zinloos is. Tenzij we onszelf en het heelal opnieuw weten uit te vinden. 
Sciencefiction is daarbij een nuttig hulpmiddel. 
 
Mijn nachtkastje is net een ‘stilleven met asbak’ 
In de asbak liggen drie peuken met lippenstift op de filter. 
Mijn kettingrokende moeder. Als zij er is wordt ik altijd veel zieker. 
Niet omdat zij lelijk is of een slechte adem heeft of een slecht karakter. 
Maar gewoon …. omdat zij mijn moeder is. 
Zij heeft zo veel moeite gedaan om mij het leven te schenken en dat in stand te 
houden en  ik durf het haar niet te zeggen maar ik vind het leven eigenlijk niks waard. 
 
En Dan zit ik ineens weer op Tralfamadore. 
In mijn nagebouwde aardse huiskameromgeving. 
Ik ben geheel naakt. 
Ontsnappen is onmogelijk. De atmosfeer buiten de koepel bestaat uit cyanide en de 
afstand tot de aarde bedraagt 446.120 en dan: vier keer drie nullen; en dan :mijl. 
Dussee…. 
Duizenden Tralfamadoriers staan rond de kooi en staren. 
Ik ben daar inmiddels aan gewend. 
Ze beseffen niet dat ik het lichaam heb van een uitgezakte ongetrainde veertiger. 
Nee ze denken dat ze een prachtexemplaar hebben gekidnapt. 
Het mintgroenen sanitair staat zo maar open en bloot in de grote ruimte. 
Ik maakt een plasje. 
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De menigte gaat helemaal uit de bol van enthousiasme. 
En ik moet toegeven dat mij dat niet helemaal onbetuigd laat. 
Dan mogen er via een gids vragen gesteld worden. 
‘Wat is het belangrijkste dat U tot nu toe op Tralfamadore hebt geleerd? 
Billy:   Dat de bewoners van deze planeet in vrede kunnen samenleven. 
Ik kom van een planeet waar men zich altijd al onledig heeft gehouden met ruzie, 
vechten, oorlog, en elkaar doodmaken. Zo maar. Ik heb ooit de lijken gezien van 
schoolmeisjes die in een watertoren levend gekookt werden door een bombardement 
van mijn eigenlandgenoten die op dat moment vol trots meenden dat ze tegen de 
gruwelijkste verdorvenheid streden. En ik heb mezelf in het kamp bijgelicht met 
kaarsen gemaakt van het uitgesmolten vet van mensen die waren afgeslacht door de 
broers en de vaders van die gekookte schoolmeisjes.’  
Wij Aardlingen zijn wellicht de schrik van het Heelal. Hoe kan zoals hier een hele 
planeet in vrede leven? 
Nu ik vond dat ik geïnspireerd gesproken had maar ik zag hoe al die Trafalmadoriers 
zich omdraaiden en uit ervaring weet ik wat dat te betekenen heeft: Ik heb weer iets 
stoms gezegd. 
En dan zegt de gids: Op sommige dagen hebben wij hier oorlogen die net zo 
gruwelijk zijn als alles wat U hebt gezien of gelezen.  We kunnen d’r niks aan doen; 
dus we kijken er gewoon niet naar. Wij kijken alleen naar de aangename momenten; 
zoals vandaag, hier, in de dierentuin; is dit soms geen aangenaam moment?  
  
 
De oorlog is twee dagen afgelopen. 
Een ochtend in mei.  
Ik zit met vijf anderen in een kar die op een doodskist gelijkt en die we zo maar, 
compleet met twee paarden ervoor, op straat hebben gevonden. 
Ik  zit achter in de doodskist;  met mijn hoofd achterover en m’n neus wijd 
opengesperd.  
Ik ben gelukkig. 
Ik heb het warm. 
Er ligt eten in de kar en wijn en nog van alles… fototoestel, postzegelalbum, 
opgezette uil… dingen die ze hadden meegenomen uit de lege voorsteden van 
Dresden. 
Later leerden de Tralfamadoriers mij om alleen maar op de mooie momenten te 
letten en de ongelukkige te negeren … terwijl de eeuwigheid verstrijkt. 
Als ik dat toen had gekund dan is dat het gelukkigste moment uit mijn leven.   
 
Ineens staat er een man en een vrouw tegen de twee paarden te koeren, 
Ik doe meteen mijn ogen open en ga kijken … 
En ik zie wat geen van ik en mijn vrienden hebben gezien;  
Dat de paarden bloedende monden hadden, opengescheurd door het bit, en dat hun 
hoefijzers gebroken waren zodat iedere stap een kwelling was en dat zij krankzinnig 
waren van de dorst. De Amerikanen hebben hen behandeld alsof zij  net zo 
ongevoelig zijn als een zescilinder Chevrolet 
Als Billy dat ziet, 
moet hij huilen …. 
Hij barst in tranen uit. 
Billy heeft de hele oorlog nog nergens om gehuild … 
 

 14



Ik ben een half jaar geleden uit het veteranenhospitaal gekomen. 
Ik heb de Hogere Opleiding voor Opticiens afgemaakt. 
Ik ben rijk. Ik ben beloond omdat ik getrouwd ben met een meisje waarmee geen 
normaal mens mee zou willen trouwen. 
Mijn schoonvader heeft me een splinter nieuwe Buick gegeven, een huis met allerlei 
elektrische snufjes en me manager gemaakt van zijn grootste brillenzaak. 
De huwelijksnacht speelt zich af in een romantische kamer met balkon en uitzicht op 
de haven. 
Billy ligt bovenop zijn enorme vrouw en bedrijft de liefde met haar. (peter: ♪) 
  
Dank je. Zeg ze. 
 
Graag gedaan. 
 
Ik ga voor jou aan de lijn doen. 
 
Wat? 
 
Ik ga op dieet. Ik wil mooi zijn voor jou.- 
 
Maar ik vind je precies goed zoals je bent. 
 
Eerlijk? 
 
Eerlijk! 
 
Ik had op mijn tijdreizen al genoeg van ons huwelijk gezien om te weten dat het, tot 
het einde toe, in ieder geval dragelijk zou blijven. Dus waarom dat mensje martelen 
door zich voedsel te laten ontzeggen. 
 
Denk je nog wel eens aan de oorlog? 
 
Soms. 
 
Was het afschuwelijk? 
 
Soms. 
 
Zou je  over de oorlog praten als ik het graag wou? 
Over de executie van die ene soldaat? 
 
Uh. 
 
En moesten jullie hem toen begraven? 
 
Ja. 
 
En zei hij toen niks? 
 
Nee. 
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Was hij bang? 
 
Ze hadden hem verdoofd. Zijn ogen stonden een beetje glazig. 
 
En hoe ging het? 
 
Ze hadden een stuk papier op hem vastgespeld, een soort schietschijf… 
 
En waarom werd hij doodgeschoten? 
 
Hij had een theepot meegenomen uit een afgebrand huis. 
 
En verder? 
 
Wacht even, ik moet even plassen. Ben zo terug. 

 
Hij tast naar het lichtknopje, voelt de ruwe muren en weet dan dat hij terug is in het 
kamp. 
Compleet in de war van het tijdreizen en de morfine. 
Hij moet dringend  plassen. Maar de latrine zit tjokvol Amerikanen met hun broeken 
naar beneden. Van het welkome feestgelag zijn ze zo ziek geworden als vulkanen.  
Een man vlakbij Billy zit te jammeren dat hij alles heeft uitgescheten behalve zijn 
hersens Alle emmers zijn vol of omver geschopt. Ik ga ergens buiten staan plassen. 
‘Daar komen ze!’ ‘Daar komen ze’ roept de man van daarnet ineens, waarmee hij z’n 
hersens bedoelt. 
 
 ‘Ik heb je gemist’ zegt Valencia wanneer ik terugkom uit de badkamer. 
 
‘Ik jou ook’ zeg ik. Ergens in een minuscule holte van haar enorme lichaam is ze op 
dat moment al bezig de ingrediënten voor een Groene Baret te verzamelen.  Ik ga als 
een lepeltje tegen haar aanliggen val in slaap en wordt meteen wakker als seniele 
weduwnaar in een leeg huis. 
 

- Papa als je je gedraagt als een klein kind dan moeten we je misschien ook 
behandelen als een klein kind.  

     (Barbara) 
 -    Zo ver zijn we nog niet. 

- We zullen wel zien hoe ver we zijn. Het is hier stervenskoud; is die 
verwarming wel aan? 

- Verwarming? 
- Dat ding dat er voor zorgt dat het warm is in huis? Verwarming ja? Heb je 

het niet koud? 
- Dat is me nog niet opgevallen 
- Zie je pap; je bent een klein kind. Als we U hier alleen laten dan vriest U 

dood; of U verhongert  
enzovoort. 

 
Het is voor haar een opwindende bezigheid mij mijn waardigheid te ontnemen uit 
naam der liefde. 
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Zij stopt me in bed; elektrische deken op tien. 
Het bed is al gauw warm genoeg om er een brood in te bakken. 
 
Tijd voor een tijdreisje, naar Tralfamadore waar ze, als ik me niet vergis, een wijfje 
voor me van de aarde gehaald.  
Montana Wildhack.  
Een filmster. Zij is twintig en naakt. 
Het laatste wat ze zich herinnert, is dat ze lag te zonnen aan de rand van een 
zwembad. 
Dan ziet ze ineens die massa Tralfamadoriers staan;  Alle bezoekersrecords zijn 
gebroken; iedereen wil de aardlingen zien paren; Montana  gilt het uit van de schrik. 
De Tralfamadoriers krimpen ineen, omdat menselijke angst iets afschuwelijks is om 
te zien. De oppasser laat gauw het baldakijn over de koepel zakken zodat het binnen 
nacht wordt; Billy doet een schemerlamp aan en dan ziet hij pas goed de barokke 
details van Montana’s onbegrijpelijk mooie lichaam. Het doet hem denken aan de 
klassieke beeldhouwwerken in Dresden. Voor het bombardement. 
Op den duur gaat Montana van Billy houden. 
Zij vraagt hem schuchter of hij met haar naar bed wil. 
Hij zegt: O.K.! 
Het is hemels. 
 
Drijfnat van het zweet lig ik onder de elektrische deken; 
In mijn neus de geur van een champignonkwekerij ten gevolge van een natte droom 
over Montana Wildhack. 
 
Geen idee  waar ik ben op welke planeet, welk jaar. 
Weet jij wat het mooiste is op de hele wereld? 
Nou? 
Wraak! 
Paul Lazzaro; de kleine stinkende Lazzaro. Staat over mijn bed heen gebogen. 
Ik had een vriend en die is dood; 
Dat is rottig. 
Hij heette Ronald Wearry en hij is in mijn armen gestorven. Door jou schuld stomme 
kontekruiper. Dus heb ik beloofd dat ik je af zal maken. 
Niet nu. 
Geniet eerst nog maar wat van je leven. 
Laat de oorlog maar aflopen, ga maar naar huis, hang daar maar de held uit, maak 
de vrouwen maar gek met je verhalen …. Maar weet dat er op een dag op je deur zal 
worden geklopt. En iemand die je nog nooit gezien hebt zal je vragen ‘Ben jij Billy 
Pilgrim?’  En jij zegt dan ‘ja.’ 
En dan zegt die mens: ‘Ik kom namens Paul Lazzaro.’, hij trekt een pistool; schiet je 
lul d’r af.  Dan krijg je een paar tellen de tijd om na te denken over wie Paul Lazzaro 
ook alweer was en over hoe het leven er uit zal zien zonder lul … dan schiet hij nog 
één keer in je buik en loopt weg. 
… 
Zal ik je nog een goeie raad geven Billy Pilgrim? 
Doe nooit zelf de deur open. 
 
Nu ik sterf inderdaad op die manier. 
Als tijdreiziger heb ik mijn dood al vele malen gezien. 
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Ik sterf terwijl ik , in een boordevol honkbalstadion, een lezing houdt  over vliegende 
schotels en het ware wezen van de tijd. Ik vertel de mensen dat ik over enkele 
ogenblikken zal sterven. Iedereen lacht. ‘Jaren geleden heeft iemand me gezegd dat 
hij mij zal laten doden. Zodadelijk gaat hij zijn belofte waar maken.’ Het wordt 
doodstil. ‘Als U denkt dat de dood iets verschrikkelijks is dan hebt U niks begrepen 
van wat ik vanavond heb verteld. 
En dan beëindig ik mijn lezing zoals altijd; met de woorden: Vaarwel; hallo! Vaarwel; 
hallo!  
Op dat ogenblik bevind mijn voorhoofd zich precies in het kruis van een vizier. 
Het volgende ogenblik ben ik dood. Zo gaat dat. 
Violet licht, gezoem. 
 
En dan glijd ik het leven weer in. 
We lopen naar het spoorwegemplacement van het kamp. 
Edgar Derby schrijft in gedachten een brief aan zijn vrouw: ‘Ik leef en ben gezond. 
Maak je geen zorgen. De oorlog is bijna voorbij. Ik kom gauw weer thuis enz.’ 
En Lazzaro loop in zichzelf te praten, over de mensen die hij na de oorlog gaat laten 
afmaken en zwendelarijen die hij op touw gaat zetten, en alle vrouwen die hij gaat 
dwingen met hem te neuken of ze nu willen of niet. 
Hah! Paul Lazzaro… 
Als hij een hond was geweest in een grote stad dan zou hij meteen zijn 
doodgeschoten door een politieagent Wegens dolheid 
Ik zie de dode landloper terug, hij ligt stijf bevroren naast de spoorlijn,  zijn voeten zijn 
blauw met ivoorwit.  
 
We worden naar Dresden getransporteerd. 
Alle steden, zonder uitzondering, zijn vreselijk gebombardeerd en uitgebrand. In 
Dresden is nog geen spiegelruit gebarsten. De trams klingelen er vrolijk; telefoons 
rinkelen niet alleen maar zij worden ook opgenomen, Lichten gaan aan en uit als 
mensen een knop omdraaien. 
Er lopen duizenden mensen op de trottoirs. Ze zien er waterig en stopverfkleurig uit 
omdat ze twee jaar lang niks anders dan aardappelen hebben gegeten. 
Ik zie ze nauwelijks. Ik ben verrukt over de gebeeldhouwde guirlandes boven de 
ramen, ondeugende faunen, naakte nimfen gluren van overal naar mij . Met mijn 
herinneringen aan de toekomst weet ik dat alles zal verdwijnen binnenkort, dan 
zullen ook de meeste mensen die mij nu verbijsterd aanstaren dood zijn….. zo gaat 
dat. 
 
We worden naar het abattoir geleid. 
Het is er niet druk meer. Vrijwel al het vee van het hele land is inmiddels geslacht, 
opgegeten, verteerd enz.  door mensen, soldaten voornamelijk. Zo gaat dat. 
Een cementen dobbelsteen, die oorspronkelijk is ontworpen om varkens te laten 
wachten tot ze geslacht gaan worden, wordt onze nieuwe thuis. 
Boven de stalen schuifdeur staat een groot  nummer. Vijf! 
Een bewaker legt uit dat we ons adres goed moeten onthouden. 
Slachthof Fünf. 
Fünf betekent doodgewoon vijf. 
Vijfentwintig jaar later stap ik met een groep opticiens in een chartervliegtuig waarvan 
ik weet dat het gaat neerstorten maar ik heb geen zin om dat hardop te zeggen en 
mezelf belachelijk te maken. 
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Valencia staat buiten aan een chocoladereep te knagen en dagdag te zwaaien met 
haar handje. Het is de laatste keer dat ik haar levend zie. 
Het vertrek verloopt zonder problemen uiteraard, 
Anders kan je niet neerstorten 
Vier van de collega’s vormen een zangkwartet 
Zij noemen zich ‘De Vokz’ een afkorting van de vier-ogige klootzakken. 
En ze zingen ‘Wait till the sun shines Nelly’ wanneer het vliegtuig de top van een 
berg raakt en ophoudt met vliegen. 
Iedereen dood behalve Billy. 
Zo gaat dat. 
Billy heeft een schedelbasisfractuur maar is nog bij bewustzijn als een hulpverlener 
hem vindt. Zijn lippen bewegen; de hulpverlener houdt z’n oor d’r bij en hoort: 
‘Slachthof Fünf’ 
 
Hij wordt vijftien uur lang geopereerd is in totaal tweeënzeventig uur van de wereld af 
en droomt ondertussen miljoenen dingen waarvan sommigen echt zijn. 
Eén daarvan is dat hij samen met de ouwe Edgar Derby een leeg karretje voortduwt. 
Ze zoeken de keuken, ze staan onder bewaking van de zestienjarige Walter Glück en 
kennen geen van drieën de weg in het abattoir. 
Ze openen op goed geluk af een schuifdeur. Daarachter bevindt zich een ruimte vol 
stoom. 
In de stoom staan dertig meisjes in de puberleeftijd zonder kleren.  
Vluchtelingen. Dresden zit vol vluchtelingen. 
Nu, die meisjes die staan daar; open en bloot, met al hun schaamdelen onbedekt 
En in de deuropening staan Pilgrim, Derby en Glück; 
De kinderlijke soldaat, de ouwe leraar, en het aapje van de orgelman. 
De meisjes beginnen te gillen, proberen zich te bedekken met hun handen, draaien 
zich om, waardoor ze zich nog mooier maken dan ze al waren. 
En Glück doet de deur dicht. 
Hij heeft nog nooit een naakte vrouw gezien. 
Billy had er ook nog nooit eentje gezien. 
Voor de ouwe Derby was het niks nieuws. 
 
Tegelijkertijd beginnen buiten de sirenes van het luchtalarm te jammeren. 
Alles wat bewegen kan zoekt zijn toevlucht in een galmende vleeskelder die is 
uitgehouwen in de levende rotsen onder het slachthuis. 
D’r hangen nog wat koeien en varkens en paarden en schapen aan ijzeren haken. 
Dood. Zo gaat dat.  
Maar d’r hangen nog duizenden andere haken; leeg. En de geur van Carbolzuur; die 
hangt er ook. 
Die nacht gebeurt er niks. 
De nacht daarop sterven er honderddertigduizend mensen.. 
 
En zo is Billy zijn vrouw Valencia kwijtgeraakt 
Hij ligt nog steeds buiten bewustzijn na die vliegtuigcrash. 
En Valencia is onderweg naar het ziekenhuis want ze hebben haar op de man af 
gezegd dat Billy wellicht dood zou gaan en als hij bleef leven zou dat waarschijnlijk 
als plant zijn. 
Dus die zit zo hard te huilen en te janken achter het stuur dat  ze de juiste afslag 
voorbijrijdt. Het dringt nog net tot haar door, dus ze gaat boven op de rem staan. 
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En wordt vanachter aangereden door een mercedes,  
De mercedes is alleen een koplamp kwijt maar haar auto ziet er vanachter uit als de 
natte droom van een schadeclaimadvocaat. 
Maar niemand geraakt gewond omdat iedereen godzijdankgodzijdankgodzijdank een 
veiligheidsgordel om heeft enz.  
Valencia gilt een aantal hysterische dingen tegen de Mercedesman, over Billy 
En gevallen vliegtuigen, schakelt vervolgens in eerste en draait de middenberm over. 
Wat niemand door heeft is dat de uitlaat bij Valencia in de cabine is geschoten. 
Als zij bij het ziekenhuis aankomt, draait ze de sleutel uit en valt voorover op het 
stuur. 
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE Alle mensen in 
het ziekenhuis hollen naar de ramen om te zien waar dat EEEEEEEEEEEEEEEEE 
lawaai vandaan komt EEEEEEEEEEEEEEEEE een dokter  en een verpleegster 
rennen naar buiten om te zien wat er EEEEEEEEEEEEEEEEEEE aan de hand is. 
De arme Valencia blijkt buiten bewustzijn; koolstofmonoxide vergiftiging. Zij is 
hemelsblauw, met het wit van ivoor. Een uur later is ze dood. Zo gaat dat. 
 
 
‘Vertel mij nog’s eens verhaaltje’ zegt Montana Wildhack. 
Zij is zes maanden zwanger, dik, rozig  en zij verlangt van tijd tot tijd kleine gunsten 
van Billy.  Zij kan hem er niet op uitsturen om ijs of aardbeien voor haar te halen 
omdat de atmosfeer buiten de koepel uit cyaankali bestaat en de dichtstbijzijnde 
aardbeien en ijsjes miljoenen lichtjaren ver weg zijn. 
‘Dresden werd verwoest op de nacht van de dertiende februari.’ Begint Billy 
In de vleeskelder waar Billy zat met wat landgenoten, vier bewakers en een paar 
uitgebeende karkassen gebeurde er helemaal niks. Alleen viel er af en toe een bui 
kalkvlokken naar beneden. 
Boven klonken geluiden die leken op de voetstappen van een reus. 
Maar het waren hoogst ontplofbare bommen vol benzinegelei. 
Er woedde een vuurstorm daarbuiten. 
De meisjes die Billy naakt had gezien waren naar de watertoren gestuurd om te 
schuilen. 
De reuzen bleven rondlopen en rondlopen. 
 
De volgende dag leek de stad leek op de maan. Uitsluitend mineralen.  
iedereen is dood. 
Zo gaat dat . 
Alle gebouwen waren ingestort, het hout was verteerd en de stenen waren naar 
beneden gevallen, de één bovenop de ander, met daartussen klodders gesmolten 
glas. D’r lagen hier en daar nog wel dingen die op houtblokken geleken; maar dat 
waren mensen die zich door de vuurstorm hadden laten verrassen. 
Als ze overlevende willen blijven zullen ze over de puinhopen moeten klimmen. 
Niemand zegt iets, omdat er nu eenmaal niks intelligents te zeggen valt over een 
bloedbad. Het is de bedoeling dat iedereen dood is nadien; en nooit meer ietrs zal 
zeggen of verlangen. Na een bloedbad hoort het stil te zijn en dat is het ook. Alleen 
de vogels zijn niet stil. En wat zeggen de vogels? Het enige wat er te zeggen valt 
over een bloedbad,  woorden als POETIEWIET,POETIEWIET. 
 
 
FIN 
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