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Elfkind 
 

Karina van Dalen-Oskam 
 
 
Met de naam Elfkind zijn we niet meer in de middeleeuwen. Zelfs een vorm 
beginnend met ‘Alf-’ vinden we niet terug in het Repertorium van Eigennamen in 
Middelnederlandse Literaire Teksten, dat mooie naslagwerk dat door Willem Kuiper 
samen met anderen gestaag tot voltooiing wordt gebracht. Hij is evenmin te 
vinden in de Nederlandse Voornamenbank (Gerritzen e.a. 2000-2013). De naam 
komt uit de nieuwste roman van Allard Schröder, De dode arm. Een Romantisch 
leven, in 2013 gepubliceerd door De Bezige Bij. En de namen in deze roman 
spelen een nadrukkelijke rol. 

 
Het belang van namen en naamgeving in De dode arm begint al met de titel van 
het eerste deel: ‘De jongen met de drie namen’ (p. 5). Hij woont in A***, aan de 
dode arm van een rivier in een prachtig natuurgebied. Deze stad in Nederland 
wordt nooit met de volledige naam aangeduid, waardoor de plaats van een deel 
van de handeling iets mysterieus en vaags krijgt, en ook tot een ideaalbeeld 
stolt: ‘Het was in dit Arcadië dat Ernst Elfkind Wolkenband – laten we hem 
voorlopig zo maar noemen – in de naoorlogse jaren opgroeide’ (p. 8). Men 
vraagt zich af of hij wel het kind is van Eduard Wolkenband, een vriendelijke 
jurist en hobbyfilmer, en Emma Coltersteen. Hij wordt gezien als een buiten-
staander. In zijn papieren staat ‘dat hij op 1 september 1945 was geboren in het 
London Lock Hospital, Harrow Road 283A, als Ernst Elfkind Coltersteen, 
zoon van Emma Louise Coltersteen. Vader onbekend’ (p. 9). Van zijn moeder 
krijgt Ernst geen nadere informatie. ‘Instinctief besefte hij nu dat hij door zijn 
onduidelijke afkomst kwetsbaar was. Uit angst dat mensen zijn zwakte zouden 
opmerken, groeide hij op tot een gesloten, vuisten ballend kind, dat steeds op 
zijn hoede was’ (p. 9). Sommige familieleden houden vol dat Ernsts vader een 
Amerikaanse oorlogsvlieger was die gesneuveld is; anderen lachen daarom. 
 

Uiteindelijk ging hij toch de achternaam van zijn moeder dragen. Omdat toch nie-
mand geloofde dat hij een Wolkenband was, hadden zijn moeder en stiefvader be-
sloten de schijn niet langer op te houden en hem haar achternaam te geven. Bij de 
burgerlijke stand stond hij immers ook zo bekend? De jongen raakte er niet door 
van zijn stuk, het veranderde ook niets aan zijn verhouding met de goedige Eduard 
Wolkenband, de blonde hobbyfilmer, met wie zijn moeder in 1946 was getrouwd. 
(…) ‘Het is maar een naam, papa,’ zei hij troostend tegen Wolkenband, maar op de 
vraag wie dan zijn werkelijke vader was, kreeg hij andermaal een ontwijkend ant-
woord (p. 21). 

 

Wolkenband vertelt de jongen iets later dat hij inderdaad een soldatenkind is en 
dat zijn vader hoogstwaarschijnlijk niet meer leeft. 
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Door het weinige dat hij over zijn vader te weten was gekomen, was de voorstelling 
die hij zich van hem had gemaakt vaag gebleven, alleen zijn tweede naam, het magi-
sche ‘Elfkind’, dat ook de tweede naam van zijn ware vader zou zijn geweest – iets 
wat Wolkenband zich in een onbewaakt ogenblik had laten ontvallen – herinnerde 
hem er steeds aan dat de man anders moest zijn dan de volwassenen die de jongen 
kende, van wie niemand Elfkind heette. (...) Als ze Ernst vroegen wat die tweede ‘E’ 
achter zijn eerste naam betekende, gaf hij geen antwoord. Die tweede naam was iets 
kostbaars, dat hij in vloeipapier bewaarde en niet durfde uit te pakken uit angst dat 
het misschien vuil zou worden (p. 22). 

 

Als puber, wanneer hij in contact komt met een meisje dat op de kermis werkt, 
denkt hij dat hij zich zo zou kunnen voorstellen: ‘Ik heet Ernst Elfkind (…). Ze 
noemen me nu nog Coltersteen omdat mijn derde naam mij nog niet is ont-
huld’ (p. 40). En verder mijmerend: ‘“Coltersteen” was een naam van graniet en 
“Wolkenband” een van watten – wat zou het, geen van tweeën was in werke-
lijkheid de zijne’ (p. 42). Het feit dat deze twee familienamen niet werkelijk 
bestaan (ze komen niet voor in de Nederlandse Familienamenbank en in Frans 
Debrabandere’s Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk), be-
nadrukt het belang van deze door Ernst opgeroepen etymologieën. 
 In het hoofdstukje ‘De derde naam’ (p. 45) lezen we hoe zijn moeder Ernst 
de familienaam van zijn vader onthult, evenals de herkomst van de naam Elf-
kind.  
 

Hij heette Oswald Elfkind Thuler. Ik heb je Elfkind genoemd omdat hij me heeft 
verteld dat iedere man in zijn familie die naam droeg. Ik heb lang gehoopt dat ik 
hem zou weerzien. Vergeefs. (...) Dat is nooit gebeurd, daarom ben je niemands 
kind (p. 46).  

 

Emma Coltersteen heeft haar zoon de familienaam van zijn vader dus onthou-
den bij wijze van wraak.  
 

Op zijn kamer ging hij voor de spiegel staan en sprak hij zijn naam voorzichtig 
hardop voor zich uit: Thuler. Niets eraan was hem vertrouwd; als je hem op z’n 
Engels uitsprak – zijn moeder had de ‘th’ onbeholpen bijna als een ‘t’ uitgesproken 
– had hij een milde, verre klank, die misschien wel iets beloofde, wat eerst nog wel 
veroverd moest worden (p. 46). 

 

Ernst leert een jongeman kennen, Chas Widergaenger, die trekjes heeft van 
Mephistopheles uit Goethe’s Faust. De figuur Widergaenger komt in verschil-
lende perioden van Ernsts leven terug, onder de namen Walker en Widko. Hun 
overeenkomstige fysieke afwijking is een ‘dode arm’ – een geblesseerde, onvol-
groeide, of ontbrekende arm. Al deze personen geven Ernst aan dat zij er zijn 
om hem te dienen, om hem vooruit te helpen. Ernst is gefascineerd door alle 
woorden die Widergaenger zegt.  
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Nieuw en opwindend waren ze. Al waren ze nog niet de zijne, de dag was niet ver 
meer dat dat wel zo zou zijn; dan zouden ze het onbekende wekken dat in hem rust-
te, en zou hij zich eindelijk aan het oog van de verbaasde wereld kunnen manifeste-
ren als Ernst Elfkind Thuler (p. 55). 

 

Vlak voordat Ernst uit Nederland vertrekt, verblijft hij zes dagen in bed met 
Helma Verhul – waaruit een zoon zal voortkomen van wiens bestaan hij pas 
veel later hoort.  Ernst wil naar Wenen, maar blijft steken in Frankfort, waar hij 
een baantje en een vriendin krijgt. Die vriendin betrekt hem zonder dat hij dat 
beseft in terroristische activiteiten, en op aandringen van een vriend, Karl, duikt 
Ernst ergens onder als de vriendin is opgepakt. Hij verliest daardoor ook de 
Amerikaan George Walker uit het oog, die wel wilde uitzoeken of Ernsts echte 
vader nog leefde, want ‘Een poor devil als ik kan het niet nalaten mensen te hel-
pen’ (p. 118).  

Karl kondigt aan een vals persoonsbewijs voor Ernst te gaan halen en vraagt 
hem hoe hij wil heten. Ernst denkt aan de naam Ernst Elfkind Thuler maar 
spreekt die wens niet uit. ‘Als hij al nieuwe papieren wilde, moest hij dan de 
naam, zijn ware, de heilige, op een vals persoonsbewijs laten zetten? Hij zou 
erdoor gecompromitteerd kunnen worden’ (p. 174-175). Hij kiest voor de naam 
Hubert Maier. ‘Als hij zich in de toekomst zou moeten legitimeren, kon hij 
kiezen tussen Ernst Elfkind Coltersteen en Hubert Maier, tussen een deels ware 
en een geheel onware naam, een keuze die hem vertrouwd was’ (p. 175). 
 Verschillende keren wordt erop gezinspeeld dat Ernst de familienaam van 
zijn echte vader verkeerd uitspreekt. Als zijn nieuwe vriendin, Katharina Ueber-
berger, uiteindelijk naar zijn namen vraagt en zijn verhaal verneemt, zegt ze: ‘Je 
bent dus iemand zonder naam. Al je namen zijn vals, gelogen of onecht’ (p. 
280). Ernst denkt naar aanleiding hiervan: 
 

De naam ‘Thuler’ was echt, maar hij bestond nog niet werkelijk, hij zweefde nog 
boven de wereld, overwegend of hij eens in hem zou neerdalen, zoals voor een ge-
lovige de ziel bij de geboorte in het kind neerdaalt. Misschien zou zoiets bij hem wel 
nooit gebeuren en zou hij zijn leven eindigen zonder ooit een plaats in de tijd en in 
de wereld te hebben gehad, die je met een naam kreeg. Hij was nog steeds een voor-
lopig mens, er had zich voor hem nog geen lot aangediend (p. 280). 

 

Katharina sterft en door een ongelukkige samenloop van omstandigheden 
wordt Ernst opgepakt en belandt hij voor een aantal jaren in de gevangenis, 
ironisch genoeg vanwege het bezit van een vals persoonsbewijs. Als hij ver-
vroegd vrij komt, bezoekt hij zijn stiefvader Wolkenband. Die vertelt hem dat 
zijn moeder regelmatig en steeds langer achtereen onvindbaar is. Wolkenband 
vermoedt dat zij een minnaar heeft. 

In de gevangenis heeft Ernst een rechtenstudie gedaan, en na zijn vrijlating 
werkt hij in het kantoor van de advocaat die hem heeft verdedigd. Als Wolken-
band overlijdt, regelt Ernst de nalatenschap. Hij vindt een adres in Duitsland 
waar zijn moeder zich zou kunnen bevinden. Hij reist naar het dorpje Schwein-
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furt en staat dan oog in oog met zijn echte vader – die dus een Duitse soldaat 
was en nog steeds in leven. Ernst sprak de naam inderdaad steeds verkeerd uit, 
op zijn Engels in plaats van op zijn Duits. Zijn vader (‘zijn linkerarm leek niet 
goed te functioneren’, p. 393) stond in de oorlog niet aan de goede kant. ‘Col-
tersteen moest nu zijn rol herzien, hij moest een ander mens worden om als 
zoon te kunnen slagen’ (p. 393). Later die avond vertelt Emma haar zoon over 
haar grote bewondering en liefde voor Thuler. Ernst wil het niet horen.  
 

Het vuil verspreidde zich steeds verder over hem. Altijd had hij aan de goede kant 
gestaan, hij was zijn hele leven een geallieerde geweest, net als iedereen die hij kende 
– allen waren ze altijd geallieerden geweest. Voor het eerst stond hij oog in oog met 
de vijand: zijn vader en zijn moeder (p. 399). 
 

Dan blijkt eens te meer hoe Emma tegen haar zoon aankijkt, waarbij ook zij 
speelt met de betekenis van de familienaam van haar echtgenoot: ‘Maar ach, 
wat weet jij daarvan, jij bent opgevoed in het wollige hol van Wolkenband. Een 
leven wachtend op een mooie zomer’ (p. 401). Ernst stelde haar teleur omdat 
hij niet op Oswald leek. ‘Je was een neurotisch kind, altijd op je hoede. (...) En 
als kinderen niet voortzetten en doorgeven wat hun ouders zijn, verspelen ze 
hun recht op liefde. Kinderen mogen niet falen’ (p. 401). 

Ernst bestudeert het archief van Wolkenband, waarin een foto van een van 
zijn neven Coltersteen als klein jongetje op schoot bij een Duitse soldaat aan-
toont dat ook de Coltersteens niet altijd geallieerden zijn geweest. Ernst ziet 
zichzelf als een Coltersteen en een Thuler.  
 

Terwijl hij tegen zichzelf sprak, had een andere innerlijke stem het tegenovergestel-
de gezegd: ‘Je bent helemaal geen Coltersteen, je bent geen Thuler, je hebt je groot-
vader, naar wie je bent vernoemd, nauwelijks gekend. Als je al iemand bent, ben je 
een Wolkenband, hij is de enige die in je jeugd altijd bij je in de buurt is geweest en 
die je altijd “vader” hebt genoemd’ (p. 412). 

 

Terug in A*** ontmoet Ernst dan zijn zoon Rik – Frederik Elfkind Verhul. Rik 
is onder de hoede genomen door een lid van de familie Coltersteen en doet 
goede zaken. Zijn compagnon blijkt Widergaenger te zijn. Als Ernst Wider-
gaenger vraagt wat hij doet, krijgt hij als antwoord dat hij dient, zoals gewoon-
lijk. En nu dient hij Rik. ‘Hij is een goede leerling. Beter dan zijn vader, moet ik 
zeggen, maar de tijden zijn intussen veranderd. Laten we zeggen: in mijn voor-
deel’ (p. 485). Widergaenger betreurt het dat hij zijn werk eerder niet heeft kun-
nen afmaken. Op de vraag welk werk, antwoordt hij: ‘Jou te dienen natuurlijk, 
dat was mijn bestaansreden. Zie wat ervan terechtgekomen is. Als ik mijn werk 
maar af had kunnen maken, had hier iemand anders tegenover me gestaan’ (p. 
494). Rik blijkt ernstig ziek. Niet lang daarna overlijdt hij.  

In 2005, als hij zestig jaar oud is, komt het einde ook voor Ernst. Hij woont 
in het huis in Noord-Frankrijk dat hij van Wolkenband heeft geërfd. Wanneer 
hij in elkaar zakt, ziet hij in de verte Wolkenband staan, met camera. Dus niet 
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zijn biologische vader of zijn moeder, wier belang voor Ernst uiteindelijk on-
dergeschikt blijkt aan die van de werkelijke vaderfiguur, Wolkenband. 
 
Wat ik in de vorige bladzijden uit De dode arm heb gelicht, is wat Michael Ragus-
sis een family plot noemt in zijn monografie Acts of naming: the family plot in fiction 
(1986). Hij beschrijft voor een aantal Britse en Amerikaanse romans  

 
those acts in fiction that have as their object a name. To bestow, find, reveal, or 
earn a name; to take away, hide, or prohibit a name; to slander and stain or protect 
and serve a name – I will argue that such acts are the means and ends of the charac-
ters in fiction, and as such lay bare a novel’s deepest levels of plot’ (p. 3). 

 

Gedurende de achttiende eeuw, zo betoogt hij, veranderen de familiestructuren 
en wordt de rol van het kind steeds belangrijker. De in dezelfde periode opko-
mende roman exploreert dat belang. De naamgeving van het kind spreekt nooit 
vanzelf; ‘it is the family’s system of naming that produces the immediate crisis 
to which fiction responds with what I will call naming plots’ (p. 6).  

Het kind komt in een bestaand naamgevingssysteem terecht als een onvoor-
spelbaar en lastig aan te passen element en is als zodanig een bedreiging voor de 
macht en de wensen van de familie. ‘The child is always potentially the deviant, 
the break in the chain, the hole in history’ (p. 7). De familienaam (de achter-
naam) heeft als functie om het individu bij een familie in te lijven, en het daar-
door tegelijkertijd zijn belang te ontnemen. De voornaam (Ragussis heeft het 
over proper name, maar bedoelt vermoedelijk first name) wordt aan een individu 
opgelegd, en representeert dus de macht waaraan het individu ondergeschikt is 
en belichaamt op magische wijze de wensen van de familie. ‘Both the family 
name and the proper name form part of a system whose function is to determi-
ne and fix the child’s identity, to make the child serve the will of the family’ (p. 
7). Als een familie een kind niet de gewenste naam kan opdringen, wordt het 
juist bij wijze van wraak een naam onthouden. ‘The child who fails to be equal 
to the family name becomes dispossessed of that name’ (p. 11), in Emma Col-
tersteens woorden: ‘Kinderen mogen niet falen’. 

Vaak hebben personages meerdere namen nodig om hun geschiedenis te 
schetsen, schrijft Ragussis. Die namen representeren aspecten van hun leven, 
en alleen gezamenlijk representeren zij de persoon volledig (p. 10). 

 
Veel van de aspecten die Ragussis behandelt, komen voor in De dode arm. Ernsts 
vroegste familienaam is die van zijn stiefvader, Wolkenband. Omdat niemand 
diens vaderschap aannemelijk vindt, krijgt hij zijn officiële familienaam, die van 
zijn moeder, Coltersteen. Omdat Ernsts biologische vader zich niet meer heeft 
laten zien, én omdat Ernst niet genoeg op hem lijkt naar de zin van zijn moe-
der, wordt diens familienaam, Thuler, uit wraak aan Ernst onthouden door zijn 
moeder. Als Ernst dan zijn biologische vader leert kennen, ervaart hij die kennis 
als vuil dat zich over hem verspreidt, vuil dat bij nader inzien ook al aanwezig 
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was in zijn familie Coltersteen. Het ontroerendste aspect van de family plot is 
hoe aan het slot blijkt dat Ernst zijn stiefvader Wolkenband als zijn ware vader 
herkent. Het lijkt er zelfs op dat Wolkenband Ernst in feite behoed heeft voor 
de ondergang waarnaar Widergaenger hem gevoerd zou hebben als hij de kans 
had gekregen – als Ernst zich onder de naam Thuler ‘aan het oog van de ver-
baasde wereld’ had gemanifesteerd. 
 Dit zijn maar enkele van de aspecten rond namen en naamgeving in De dode 
arm die ik aan de orde zou willen stellen. Hoe zit het precies met de namen 
voor de Mephisto-achtige figuur Widergaenger, en die van de verschillende 
vrouwelijke personages in de roman? De namen van het hier nog niet genoem-
de meisje Almi, dat een belangrijke rol speelt in de roman, van Katharina 
Ueberberger en van Almi’s spiegelbeeld (ook wat haar naam betreft!) Amélie 
Obrist vragen eveneens om nadere analyse, evenals hun rol: wie van hen is (of 
beter: zijn) Ernsts Gretchen, zoals hij zich zelf ook afvraagt op p. 184? Daar 
hoop ik bij een andere gelegenheid nader op in te gaan. De dode arm heeft zich 
via de namen in mijn brein genesteld en smeekt om meer aandacht. 
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