
Personenlijst Dunkelblum zwijgt 

 

Hoofdpersonen (in alfabetische volgorde) 

 

Ferbenz, dr. Alois (79), voormalig plaatsvervangend gouwleider van Stiermarken, in 1965 

teruggekeerd naar Dunkelblum, eigenaar van Modehuis Rosalie, respectabel burger en 

weldoener van de stad 

 

Gellért, dr. Alexander (69), toerist, boekt in de zomer van 1989 een kamer in Hotel Tüffer en 

gaat op onderzoek uit, deels samen met Flocke Malnitz 

 

Graun junior (44), haar zoon, wijnboer die eigenlijk musicus had willen worden, affaire met 

Leonore Malnitz in 1965 

 

Graun, Karin, zijn vrouw, afwisselend loyaal aan man en schoonmoeder 

 

Graun, Veronika (71), roepnaam Vroni, roemruchte zuipschuit, weduwe van de vermoorde 

Josef Graun, moeder van Graun junior, vroegere jeugdvriendin van Resi Reschen 

 

Grün, Antal (67), kruidenier in de Tempelgasse 4, hij en zijn moeder Gisela keerden na de 

oorlog als enige Joodse Dunkelblumers terug, huurden een kamer bij Agnes Kalmar tot ze hun 

eigen huis terug konden kopen 

 

Kalmar, Agnes (69), moeder van Fritz en vriendin van Eszter, sinds het einde van de oorlog 

lijdend aan terugkerende psychische kwalen 

 

Kalmar, Fritz (45), buurman van de familie Lowetz, meubelmaker, als kind tijdens de oorlog 

gewond geraakt aan zijn hoofd, praat moeilijk 

 

Koreny, Herbert (55), elektrotechnicus, momenteel onvrijwillig vervanger van de zieke 

burgemeester Balf 

 

Lowetz (35), keert in de zomer van 1989 terug naar Dunkelblum nadat hij het huis van zijn 

ouders heeft geërfd  



 

† Lowetz, Eszter, zijn moeder, kort daarvoor plotseling overleden, werkte samen met Rehberg 

aan de kronieken van de stad 

 

Malnitz, Flocke (23), lerares op een basisschool, dochter van Toni en Leonore Malnitz, 

geïnteresseerd in de stadskroniek en de verwerking van het nationaalsocialistische verleden, was 

bevriend met Eszter Lowetz en heeft haar Opel Corsa geërfd  

 

Malnitz, Leonore (56), vanwege haar schoonheid de ‘koningin van Dunkelblum’ genoemd, 

vrouw van Toni, moeder van vier dochters, onder wie Flocke, geboren in Kirschenstein, is pas 

na de oorlog naar Dunkelblum gekomen 

 

Malnitz, Toni (56), haar man, bekroond wijnbouwer omdat hij op tijd is overgeschakeld naar 

biologische wijnbouw, vader van Flocke 

 

Rehberg (49), eigenaar van het reisbureau en fervent streekhistoricus, tantezegger van de 

overleden Elly Rehberg 

 

Reschen, Resi (71), nagenoeg alwetende bazin van Hotel Tüffer aan de Hauptplatz 

 

Sterkowitz (77), huisarts, nam in 1938 de praktijk van zijn Joodse voorganger Bernstein over en 

zit door een fout van het ziekenfonds nog altijd te wachten tot hij met pensioen kan 

 

 

Bijfiguren (in alfabetische volgorde) 

 

Balaskó, Hans, communist, verzetsstrijder 

 

Balaskó, mevrouw, zijn dochter, secretaresse van de burgemeester 

 

Balf, Heinz, zieke burgemeester van Dunkelblum, momenteel opgenomen in het ziekenhuis in 

Wenen 

 

Berneck, *1928, verzekeringsagent, lid van de Heuraffl-gang, Hitlerjongen 



 

Bernstein, dr. Paul, vroegere huisarts van Dunkelblum, verdreven in 1938 

 

Dunkelblum, gravin Margarethe, laatste in Dunkelblum woonachtige lid van het gravengeslacht 

met dezelfde naam, woont tegenwoordig in Lugano, Zwitserland 

 

Dunkelblum, graaf Paul Edmund, roepnaam Epsi, haar zoon, reist in 1965 naar Dunkelblum om 

de grafkelder van de familie te laten afdichten 

 

Faludi, boer, ecologisch georiënteerde aanvoerder van de ‘waterrebellen’ van Dunkelblum, 

verzet zich tegen aansluiting bij het waterschap 

 

Farkas, Feri, schoolkameraad van Lowetz, werkt mee aan de kroniek 

 

Ferbenz, Joschi, schoolkameraad van Lowetz, neef van dr. Alois Ferbenz, loyaal aan zijn oom 

 

Gelapte Schurl, *1928, fruitteler, bijnaam komt van zijn gezicht vol littekens, lid van de 

Heuraffl-gang, Hitlerjongen 

 

Gitta, bazin van Café Posauner, oorspronkelijk afkomstig uit Stiermarken, weet volgens de 

Dunkelblumers dus nergens iets van 

 

Goldman, Jenő, *1895, Hongaarse onderwijzer die in 1918 een tijdje in Dunkelblum inviel en 

les gaf aan onder andere Horka, Graun en Alois Ferbenz, trouwt met Elly Rehberg, moet 

vluchten in 1938  

 

Goldman, Sandor, roepnaam Sascha, *1920, zijn zoon, vlucht in 1938 met zijn vader naar 

Boedapest 

 

† Graun, de oude, klasgenoot van Ferbenz en Horka, nazi, wijnboer, man van Vroni, vader van 

Graun junior, wordt in 1946 doodgeschoten en verbrand gevonden in het bos 

 

Heuraffl, tweeling, *1928, lijken als twee druppels water op elkaar, wijnboeren, aanvoerders van 

de Heuraffl-gang, Hitlerjugend 



 

† Heuraffl, de oude, vader van de tweeling, mishandelde in 1938 IJzer-Edi en viel niet veel later 

dood van een ladder 

 

Horka, Georg, roepnaam Schorsch, de ‘zwarte man’ van Dunkelblum, sadistische mepper, nazi, 

handlanger van Ferbenz en co., na de oorlog jarenlang hoofd van politie, verdwenen in 1965 

 

† Jobbagy, Miklos, Hongaar, rondtrekkend arbeider, in 1938 door Horka met een enkele 

vuistslag gedood 

 

Malnitz, Mick, jongere broer van Toni, ging ten gevolge van het wijnschandaal failliet, 

sindsdien tankstationhouder in Zwick 

 

Malnitz, de oude, wijnboer, vader van Toni en Mick, voormalig communistisch verzetsstrijder 

 

Martha, studente filmwetenschappen, maakt deel uit van de groep studenten die uit Wenen 

naar Dunkelblum is gekomen om de Joodse begraafplaats op te knappen, documenteert alles 

met haar videocamera 

 

Neulag, SS’er, vermoedelijk hoofdverantwoordelijke voor het bloedbad, minnaar van gravin 

Margarethe, direct na de oorlog verdwenen 

 

† Rehberg, Elly, tante van Rehberg van het reisbureau, zus van diens vader Max Rehberg 

(glazenmaker), van 1918-1939 getrouwd met Jenő Goldman en moeder van Sascha Goldman 

 

Reinhold, bebaarde vluchteling uit de DDR, afkomstig uit Saksen, is tijdens zijn vlucht over de 

groene grens vrouw en dochter uit het oog verloren 

 

† Reschen, man van Resi, is in de oorlog een arm kwijtgeraakt 

 

Rosmarin, Thea, fabrikante, weldoenster van Dunkelblum, in 1938 met haar gezin verdreven 

 

Stipsits, naam van een wijdvertakte, al sinds lang in Dunkelblum gevestigde familie, eigenaren 

van de drogisterij, enkelen van hen nazi’s, hun huis heeft een geheime kamer op zolder. Twee 



van hun dochters werden door Sovjetsoldaten ontvoerd en verkracht, een van hen, Inge, is 

nooit teruggekeerd, de andere dochter heeft haar buitenechtelijke kind naar haar zus vernoemd  

 

Tüffer, grote familie van ondernemers en hoteleigenaren, sinds eeuwen in Dunkelblum 

gevestigd, in 1938 verdreven, eigen mausoleum op de Joodse begraafplaats 

 

† Wallnöfer, Theresia, slachtoffer in de strijd om Dunkelblum in april 1945, bediende in de 

nacht van het bal in de feestzaal, samen met Vroni Graun en Agnes Kalmar 

 

Zenzi, nichtje van mevrouw Reschen, leeftijdgenoot van Flocke, hulp in de huishouding in 

Hotel Tüffer 

 

Zierbusch, architect, zat ook bij de Hitlerjugend maar is als enige van het groepje nooit berecht 

 

Zierbusch, de oude, bouwmeester, zijn vader, die hem altijd de hand boven het hoofd heeft 

gehouden 


