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I. SPIEGEL VAN DE JEUGD 
 
  



1. Zes van dezelfde stam 
 
Ze had vijf zusters, vier oudere en een jongere. De zes dochters van Mewis 
waren in de hele stad bekend. Als ze samen verschenen leken ze een legertje 
amazones, van Lydia met haar klassieke schoonheid tot de gracieuze Traude 
een gesloten falanx. Als legerleider en vader professor Gottfried Mewis, het 
licht van de juridische faculteit, een markante verschijning en een soort 
Barbarossa. Zes dochters en geen zoon, dat was toch een interessante speling 
van de natuur. Spottende profeten voorspelden als nageslacht een hele 
volksstam. Mevrouw Mewis, die Alice heette, was een geboren Lottelott uit 
Düsseldorf. Lottelott & Grünert, Verenigde Staalbedrijven. Ze had een groot 
vermogen geërfd. Het gezin, dat gerespecteerd en benijd werd, leefde in 
comfortabele en grote stijl in een cottage-achtige villa.  
 
 

2. Eendje 
 
Zonder twijfel bleef Ganna qua lichamelijke kwaliteiten achter bij haar zusters. 
Dat besefte ze tot haar verdriet al heel vroeg. De spiegels zeiden het en de 
houding van de mensen verraadde het; haar rol was een beetje die van het lelijk 
eendje tussen de vijf zwanen. Daardoor was het haar taak zich als onooglijk 
eendje te bewijzen tegenover vijf hoogmoedige zwanen. Maar alleen zichzelf 
bewijzen was niet genoeg; Ganna wilde ook over hen triomferen. Ze werd door 
een mateloze eerzucht bezield. Ze droomde van een grote toekomst. Het waren 
geen alledaagse, banale meisjesdromen, maar verbazingwekkend concrete 
beelden en voorstellingen. Ze voelde zich uitverkoren, al wist ze nog niet welke 
weg ze zou bewandelen.  
 Als kind was ze al onhandelbaar. Ik heb me laten vertellen dat er 
voortdurend scènes en toestanden met haar waren. Rond haar tiende gaf 
professor Mewis haar altijd twee keer per week een preventief pak slaag om 
haar het liegen af te leren. Een barbaarse maatregel, die zijn doel miste en 
Ganna alleen maar overbodig leed bezorgde. Want die leugens waren vast 
alleen maar leugens uit zelfbehoud en fantasie. Het slaag maakte haar koppig 
en verergerden het kwaad alleen maar. Als ze geslagen werd, schreeuwde ze 
als een speenvarken. Soms liet ze zich schreeuwend op de grond vallen en ging 
met armen en benen wild tekeer. Dat maakte de professor pas echt woest. Op 
een keer liet haar moeder de dokter komen, omdat Ganna niet meer te 
kalmeren was. Maar Irmgard, de zuster boven haar, haalde haar schouders op 
en zei harteloos dat het allemaal aanstellerij was: Ganna deed of ze een 
“epileptische aanval” had, nadat ze die een paar dagen eerder bij een 
medeleerling gezien had.  
 Dat werd mij verteld. Ook dat de professor haar bij een andere gelegenheid 
zwaar mishandeld had en in zijn razernij, waarvan hij net als alle tirannen 



genoot, de woorden in haar gezicht slingerde: ‘Je bent een nagel aan mijn 
doodkist!’ Ganna zou daarbij op haar knieën gevallen zijn en smekend haar 
armen naar hem opgeheven hebben. Een paar zusters hadden wellustig 
huiverend achter de deur staan luisteren. Sindsdien noemden ze Ganna onder 
elkaar de nagel aan de doodkist. Waaruit blijkt dat een eendje het niet 
makkelijk heeft tegen vijf zwanen. Zwanen zijn wrede en verwaande vogels.  
 Ze denkt dat ze meer is dan wij, zeiden de zusters, en soms kwamen ze tegen 
haar in opstand en spanden tegen haar samen als een vijandelijke partij. Ganna 
onttrekt zich aan alle huiselijke plichten, dus mag ze opdraaien voor alle 
huiselijke ongemakken. Ze richt met haar verstrooidheid zoveel schade aan, dat 
ze de schuld van alle schade krijgt. Er is een doos geschept papier zoekgeraakt, 
de badkuip is overgelopen, een vaas ligt in scherven op het tapijt, op een 
witgelakte deur zijn dansende mannetjes gekrast: wie heeft het gedaan? Ganna. 
Moet je haar zien staan, zeiden de zusters, hoe ze zich met braaf neergeslagen 
ogen niet eens verdedigt, een martelares van top tot teen; laat maar, Ganna, we 
hebben je door!  
 

3. Ze willen dat je liegt  
 
Punctualiteit was de strikte regel in huize Mewis. Het vaderlijk gezag eiste dat 
je op de minuut nauwkeurig aan het middageten verscheen. Telkens weer 
gebeurde het dat iedereen aan tafel zat: Lydia, Berta, Justine, Irmgard, Traude, 
de professor, mevrouw Mewis en de oude Kümmelmann, terwijl alleen 
Ganna’s stoel leeg was. Ganna’s diepgewortelde afkeer van tijdsindeling 
hoorde tot de familieverhalen. Professor Mewis doet alsof hij niet merkt dat 
Ganna er niet is, maar er verschijnt een onheilspellend frons op zijn voorhoofd. 
Mevrouw Mewis werpt onrustige blikken op de deur; ze heeft het moeilijk. 
Eindelijk schiet er in krankzinnige vaart een wezen de kamer in met een paars 
gezicht en van ontzetting opengesperde ogen, het haar in de war, en terwijl de 
grimmige vader met zijn vuist in zijn rode baard graait en zijn duister 
dreigende blik niet van haar afhoudt, zitten de zusters, vijf toonbeelden van 
deugdzaamheid, fijntjes voor zich uit te lachen, omdat er geen twijfel over 
bestaat dat Ganna nu een van haar beroemde verhalen zal vertellen, waar geen 
woord van waar is, al zijn ze meesterlijk gebracht. Arme Ganna. Je hebt met 
haar te doen. Ze stottert, ze raakt in de war, ze is zo ontroerend in haar hoge 
nood, dat je haar een beetje zou moeten strelen, acht paar ogen zijn op haar 
gericht, geen van alle vriendelijk, geen van alle behulpzaam en er is niets 
meesterlijks aan het verhaal, integendeel: haar gepraat wordt steeds verwarder 
tot ze ten slotte wanhopig zwijgt en haar soep begint te lepelen. Doordat ik 
dergelijke scènes later meegemaakt heb, weet ik vrij zeker dat het altijd zo 
gegaan is.  



 In ieder geval raakte Ganna ervan overtuigd dat je moest liegen om jezelf 
met enig succes te verdedigen. Ze willen het niet anders. Ze dwingen je. Het 
liegen is voor Ganna een onontbeerlijk wapen, zoals voor de inktvis de zwarte 
vloeistof die hij verspreidt om zichzelf onzichtbaar te maken. De simpele 
waarheid overtuigt hen niet, daar is hen niets aan gelegen, daar hebben ze geen 
vrede mee. Daardoor wordt iedere belevenis een wat bedenkelijk avontuur, en 
geleidelijk heeft de geest geen plezier meer in de kleurloze werkelijkheid.  
 

4. Verscheidene zwanen verlaten de huiselijke vijver 
 
Omstreeks 1895, toen Ganna zeventien was, begon het trouwen van de oudere 
zusters. Alsof ze elkaar aanstoken raakte de een na de ander verliefd, verloofd 
en getrouwd, stichtte een huishouden en was vervolgens alleen nog te zien in 
het gezelschap van de betreffende vreemde man, tegenover wie ze zich met 
ongepaste vertrouwelijkheid gedroeg. De herinnering aan drie bruiloften in 
korte tijd was voor Ganna uitgesproken pijnlijk. Het was de verbinding van 
liefde en een eigen huishouden, van bruidsschat en heimelijk en openlijk 
minnekozen, die haar idealistische gevoel beledigde. Dat neem ik tenminste 
aan. Ze verborg haar minachting niet: de edele zwanen hadden hun veren 
bevuild. Ik las een keer in een van haar meisjesdagboeken een passage uit die 
tijd. Daarin stond trouwhartig: Nooit zou ik me aan een man kunnen geven die me 
intellectueel teleurstelt. Toen Lydia’s man, die een professionele rokkenjager was, 
een keer een tedere toenadering tot Ganna zocht, beet ze zo hard in zijn duim, 
dat hij dagenlang een rubberen vinger moest dragen. ‘Een vervloekte kleine 
duivel,’ zei hij naderhand woedend, als het over haar ging.  
 Al hadden de drie minst bezoedelde zwanen zodoende het veld geruimd, er 
bleven er altijd nog twee over, die door het kleine leeftijdsverschil de lastigste 
waren. Ook lieten de getrouwden zich niet weerhouden om hun voorbeeldige 
gedrag en karakter verder tegen de eenzame Ganna uit te spelen, en daarbij 
genoten ze de steun van hun dolgelukkige echtgenoten, die alle reden hadden 
om op zoveel eerbaarheid, verstand en huiselijkheid trots te zijn.  
 

5. Ganna’s eigen wereld 
 
Ze gehoorzaamde op geen enkele manier. Wat haar niet vrijwillig gegeven 
werd, kreeg ze stiekem te pakken. Daarin zat ze vol listen. Als een mens moet 
afdwingen waar hij recht op heeft, wordt hij listig. Zelfs haar verstrooidheid 
gebruikte ze om kleine voordeeltjes te behalen. De mensen laten lachen 
betekent je verzekeren van milde rechters. Ik ken dwaze mensen, die expres zo 
doen om van hun dwaasheid te kunnen leven. De verwarringen die Ganna 
stichtte zorgden voortdurend voor vrolijkheid bij haar kennissen en 



familieleden. Omgewisselde brieven, verwisselde namen, vergeten afspraken, 
verwarrende opgaven van tijd en plaats, achtergelaten paraplu’s, verloren 
handschoenen, verkeerde deuren naar buiten, foute antwoorden, zinloze 
wegen: een voortdurende komedie van vergissingen. ‘Hebben jullie het 
nieuwste over Ganna Mewis al gehoord?’ was een stereotiepe vraag in haar 
vriendenkring. Dan werd er bijvoorbeeld verteld hoe ze kortgeleden ’s morgens 
dromerig uit het buitenhuis het bos in gewandeld was met de haarborstel onder 
haar arm, er vast van overtuigd dat ze Nietsches Voorbij goed en kwaad 
meegenomen had. Schitterend, zeiden de mensen en lachten zich tranen. Het 
was ook heel onschuldig allemaal, heel sympathiek. Het innemendste was dat 
ze zelf om al haar dwalingen kon lachen, met een charmante lach, die zelfs de 
grove tactloosheden goedmaakte die ze in haar gedagdroom vaak beging. Ze 
leefde in een eigen wereld, die speciaal voor haar in elkaar gezet leek.  
 

6. De grootste gelijkenis met haar vader 
 
Professor Mewis brak zich het hoofd niet over opvoedkundige problemen. 
Waar het machtswoord tekortschoot, bleef alleen nog het geweld over. Ganna 
was voor hem een bron van ergernis. De rebelse geest die haar vervulde maakte 
dat hij haar hard aanpakte. ‘Waren we haar maar kwijt,’ zei hij altijd tegen zijn 
vrouw, ‘was ze maar getrouwd.’ Mevrouw Mewis schudde dan zorgelijk haar 
hoofd. Zij was van mening dat er door Ganna’s gebrek aan vrouwelijke charme 
weinig uitzicht was op een acceptabele man die hem die dienst zou bewijzen. 
Ze heeft me dat later een keer lachend bekend.  
 Toch had de professor soms het idee dat ze meer van zijn vlees en bloed was 
dan de geslaagde zusters. De stevige bouw, het koppige voorhoofd, de moedige 
blik, daarbij het eigenzinnige vasthouden aan haar gelijk, terecht of onterecht, 
de heerszuchtigheid en onbezonnenheid: het was of de natuur eigenlijk een 
zoon had willen maken, maar op het laatste moment van gedachten veranderd 
was. Geen van de zusters kon zich in kracht en taaiheid met haar meten. Dat 
moest haar nagegeven worden. En er was nog wat. Vaak als hij van ongeduld 
en woede uit elkaar dacht te ontploffen, vond hij haar opeens zo 
onweerstaanbaar grappig, dat hij vliegensvlug naar een andere kamer rende 
om haar niet te laten zien hoe hij moest lachen en om zijn autoriteit er niet 
onder te laten lijden.  
 

7. Wat haar vader voor haar betekent 
 
Zij van haar kant was bang van hem. Hij was het duistere boven haar jeugd, de 
last en de ban. Haar angst ging gepaard met diep respect. Eigenlijk ervoer ze 
zijn ijzeren hand als een geluk. In haar kinderjaren besefte ze dat meer dan in 



haar puberteit. Het was misschien dat geheimzinnige instinct dat de kern van 
haar ziel zo lang beschermde en omhulde, tot ziekelijke neigingen en de wil 
haar geleidelijk verteerden. Maar ook als jong meisje voelde ze soms nog de 
duistere dreiging die van haar eigen wezen uitging, en dat ze een gebieder 
nodig had, een sterke vuist, om te zorgen dat niet alles in haar uiteen zou 
vallen. Zo droomde ze een keer dat er een vlammende zweep uit de hemel naar 
beneden suisde, en de vreselijke angst waarmee ze de slag probeerde te 
ontwijken, hielp haar over een afgrond heen waar ze anders reddeloos in 
gevallen was. Ondanks de aanhoudende revoltes tegen hem en de vele 
leugentjes waarmee ze hem bedroog erkende ze zijn macht onvoorwaardelijk 
en haar hele fysiek stemde zelfs met die macht in. Hoe verontwaardigd en 
verstoord ze ook was over het slaag – dat ze nog tot haar achttiende onderging 
– er werd telkens een mysterieuze, kleine wellust in haar wakker, als hij haar 
sloeg. Hij was de enige die daar het recht toe had. Hij was de enige van alle 
mensen ter wereld die tegenover haar in zijn recht stond. Als zijn geweldige 
stem door het huis bulderde, zodat iedereen laf wegdook, dan voelde zij onder 
de angst een eigenaardige tevredenheid, iets wat zei: de baas, goed dat er een 
baas is. Ze zag zijn woedeaanvallen als geweldige natuurverschijnselen, 
bewonderenswaardig als kokende geisers of een vuurzee. Kunnen 
eigenschappen opraken? Is er een voorraad deemoed in een hart die spoorloos 
weglekt, als hij niet aangevuld wordt? Nooit, dat mag ik wel zeggen, bij geen 
enkele ontmoeting en in geen enkele relatie trof Ganna iemand wiens 
aanwezigheid en invloed haar liet voelen: goed dat er een baas is, ook een baas 
boven mij. En dat werd haar ondergang.  
 

8. De onzin van de literatuur 
 
Nu kom ik op een gevoelig onderwerp. In die tijd hadden de ontwikkelde 
kringen plezier in een schijnheilige belangstelling voor literatuur en dichtkunst. 
Het hoorde tot de goede toon om over de moderne beweging te praten, Zola’s 
Germinal of De Kreutzersonate van Tolstoj gelezen te hebben en bij het laatste 
theaterschandaal geweest te zijn, waarbij het weer niet tot de goede toon 
hoorde om daar al te veel moeite voor te doen. De namen van de werken en de 
schrijvers moest je kennen, je moest erover mee kunnen praten, maar verder 
betekenden ze niet meer dan de namen van de gerechten op een menukaart. 
Jonge mensen spraken veel over “het leven”, zonder een eerlijk standpunt in te 
nemen; terwijl ze enthousiasme voor kunst veinsden, streefden ze naar een 
ijdele superioriteit en praatten oordelen na die ze uit de krant haalden of uit de 
mond van een onverdachte autoriteit gehoord hadden. Een man met een beroep 
mocht niet te veel belangstelling voor een literair werk tonen, anders werd hij 
niet voor vol aangezien. Maar voor de vrouwen was het literaire terrein tot op 
zekere hoogte vrij toegankelijk. Doordat zij de smaak dicteerden en de mode 



bepaalden, droegen ze het hunne bij aan een grondige verwatering, want in 
hun hart hielden ze net als de mannen meer van tweede- en 
derderangsliteratuur; van de eersterangsliteratuur namen ze helemaal geen 
notitie. Het was de tijd van de imitatie en de vervalste geest.  
 Bij Ganna lag het een beetje anders.  
 

9. Ze creëert haar eigen wereld 
 
Ze was ervan overtuigd dat ze bij de echte kenners vooropliep, helemaal 
voorop, waar onbekend gebied ontdekt wordt, waar de jongste en prilste roem 
nog schuchter ontspruit om door liefdevolle handen naar de onsterfelijkheid 
gedragen te worden. En inderdaad had ze iets van een vurige liefhebber in zich. 
Ze kon zich door een literair werk laten meeslepen. Ze had een zeker overzicht. 
Ze minachtte het middelmatige. Twee keer per maand nodigde ze jonge 
vrienden en vriendinnen uit, aan wie ze verheugd haar vondsten doorgaf en 
ook wat ze zelf op papier gezet had en verlegen en opgewonden voorlas. Haar 
anders zo heldere en doordringende stem klonk dan dof en hees, alsof ze een 
brok in haar keel had. Toen bekend werd dat de recensent van een belangrijke 
krant over haar filosofische essays gezegd had dat ze het stempel droegen van 
een onmiskenbare, maar ongedisciplineerde genialiteit, jubelde haar schare 
aanhangers, terwijl zijzelf de jubel opgewonden-bescheiden probeerde te 
dempen. De literaire bijeenkomsten vonden plaats in de kleine salon van huize 
Mewis. Ze hadden een occult karakter. Geen van de zusters moest het wagen 
om de ruimte te betreden; Ganna maakte toebereidselen als een priesteres die 
de godsdienst tegen profane storingen moet beschermen. Als een onbevoegde 
in het heiligdom doorgedrongen was, had ze die met blikken neergestoken. 
Iedereen in huis wist het. Ze lieten haar begaan.  
 Het was geen tijdverdrijf, geen sport en geen theater. Hoe ver en hoe diep het 
ging was toen nog niet uit te maken. Voor Ganna was het de “hogere wereld”, 
een begrip dat in haar kringen op een spottende manier gebruikt werd. Maar 
was ze echt, die “hogere wereld”? Had ze een veredelende, louterende invloed? 
Moeilijk te zeggen. Gewoonlijk is het zo, en dat werpt een eigenaardig licht op 
de menselijke natuur, dat de enthousiaste liefde voor literatuur en poëzie alleen 
maar een holle ruimte omkleedt en daar waar ze tot verantwoordelijkheid in 
het leven zou moeten leiden in vaag gedweep vervliegt. Maar is de overgave 
echt, dan moeten er zaken gedaan worden en dan moeten ethische conclusies 
vermeden worden. Of het bij Ganna ook zo ging, was zoals gezegd toen nog 
niet duidelijk. Op een dag zou ze wel een keus moeten maken. In die vroege 
periode aarzelde ze nog, tastte ze nog, zocht ze de regels en vooral een spiegel. 
Mensen konden haar spiegel niet zijn, de reële wereld kon die ook niet zijn en 
alleen uit de boeken trad haar een wezen als zijzelf tegemoet, geloofde ze, een 
schemerwezen vol enthousiasme, vertrouwelijkheid en oprechtheid. Het beeld 



bracht haar in verrukking, het was haar eigen gedicht, haar eigen schepping, ze 
werd er verliefd op, het maakte haar in haar ogen waar en goed.  
 Het spreekt bijna vanzelf dat een schrijver die als zodanig erkend was, voor 
Ganna de belichaamde zin van het universum vormde en de verlosser was van 
de afstotelijke trivialiteit van het Mewis-rijk, het moeras met de vijf 
voorbeeldige zwanen. En ze droomde van de rol en de missie van een Aspasia. 
Maar om een Aspasia te zijn heb je een Pericles en een Athene nodig. Om alleen 
een Rahel Varnhagen te zijn heb je een Goethe nodig. Maar waar vond je een 
Pericles en een Goethe in de wereld zonder helden van 1898? Nu, daarvoor zijn 
dromen, om het onwerkelijke werkelijk te maken.  
 

 10. Ik 
 
In mei van dat jaar gebeurde het dat ik van München naar Wenen verhuisde. Ik 
had kort daarvoor een roman gepubliceerd, De schatgravers van Worms heette 
hij, en het boek had een zekere weerklank gehad. Veel vakmensen hemelden 
het zelfs overdreven op en vereerden me door me “iemand met een nieuw 
geluid” te noemen, een indertijd ondanks de smakeloosheid geliefde betiteling. 
Misschien waren ze geïmponeerd door de duisterheid van de stof en de geniaal 
lijkende ordeloosheid van de beschrijving; tegenwoordig verbaas ik me over 
alle vriendelijke commentaren en respectvolle oordelen waartoe het onrijpe 
product van een vijfentwintigjarige aanleiding gaf.  
 Het was een zegeheten literair succes. Het was me niet gelukt mijn tamelijk 
troosteloze materiële situatie daarmee te verbeteren. Ik was uit München 
weggevlucht, ten eerste om mijn schuldeisers te ontlopen en ten tweede omdat 
een liefdesaffaire zoveel geklets en gemene intriges tegen mij veroorzaakt had, 
dat mijn beste vrienden me afvielen en de fatsoenlijke burgers een kruis 
sloegen, als ik me op straat vertoonde. In Wenen had ik weinig relaties en een 
half dozijn fans, dat was alles, en op fans kun je alleen bouwen, als je hun hulp 
niet nodig hebt. Waar ik van leven moest, nu ik op toevallige inkomsten 
aangewezen was en iedere gewone baan hoogmoedig afwees, was me een 
raadsel. Gelukkig trof ik hier en daar vermogende mensen die niet alleen een 
beetje sympathie voor me voelden, maar ook een zekere portie snobisme in hun 
lijf hadden; die hielpen me soms met een lening.  
 In een stille wijk achter de Votiefkerk, Lackierergasse 8, huurde ik een 
enorme kamer met meubels die inderhaast in een uitdragerij bijeengeraapt 
leken. Overdag sliep ik en ’s nachts zat ik met allerlei collega’s in het café of in 
het zomerse Prater, waar toen een vreemd etablissement was dat Venedig in 
Wien heette, een lachwekkende imitatie van een Venetiaans stadsgezicht met 
bruggen en kanalen. Als ik op een laat uur naar huis ging, liep ik in de lege 
straten luidkeels te zingen en schraapte als een dronken student met de punt 
van mijn stok luidruchtig over de ijzeren rolluiken van de etalages.  



 Op een dag had ik genoeg van de stad, pakte mijn rugzak en begon te 
zwerven: door de Moravische vlakte, de bergen in het zuiden, het Boheemse 
woud en langs de Donau, nooit anders dan met de benenwagen, zelden met 
meer dan tien kronen op zak en graag alleen, maar net zo lief met iemand 
anders met wie ik goed kon praten. Er was bijvoorbeeld een jonge man die 
Konrad Fürst heette en zich meteen de eerste dagen van mijn verblijf in Wenen 
met een soort gehoorzame trouw bij me aangesloten had; hij was eerzuchtig als 
schrijver, maar een nogal oppervlakkige jongen, die graag voor versierder 
speelde en alleen maar uit was op affaires met vrouwen. Dat hij met mij de 
wijde wereld introk, waardeerde ik bijzonder en schreef het toe aan de 
bewondering die hij voor mij had. Daar heb ik me altijd door laten inpakken. 
Dan was er een zekere David Muschilow, een roodharige jood, die artikelen 
over toneel en kunst voor kranten schreef en zich liet voorstaan op zijn 
integriteit en zijn bijtende humor. Die integriteit was niet zo geweldig als hij 
dacht en de humor werkte een beetje op mijn zenuwen. Grappige mensen 
wantrouwde ik altijd al. Maar ze waren goede kameraden, die twee, dat moet ik 
ze nageven, ze geloofden in me, deelden hun brood en hun geld met me en 
waren altijd in voor een grapje.  
 Over het algemeen was ik met de verandering van mijn 
levensomstandigheden tevreden en voelde me in de lichtere lucht en onder de 
vriendelijker Oostenrijkse mensen als herboren. Toen de herfst aan het 
zigeunerachtige zwerven een eind maakte, ging ik terug naar het ongezellige 
onderkomen, dat de hospita tegen een kleine vergoeding voor me vrijgehouden 
had, huurde bij het bestaande treurige meubilair een oude piano met bruine 
toetsen en zat daar tot ontzetting van alle muzikale oren van de buurt iedere 
dag uren op te pingelen. Daarna kreeg ik opeens weer zin in nieuw werk. Ik 
dacht dat de bron al opgedroogd was, en nacht na nacht, als ik van het 
samenzijn met mijn toevallige vrienden thuiskwam, zat ik twee uur achter mijn 
schrijftafel om me over te geven aan mijn scheppingen.  
 

11. Het effect van een boek 
 
Vreemd genoeg was het haar vader, door wie Ganna De schatgravers van Worms 
leerde kennen. Een collega van de universiteit had professor Mewis het boek op 
een dag toegestopt en gezegd dat hij dat beslist moest lezen. De professor had 
nors verklaard dat hij uit principe geen romans las, maar had het in zijn tas 
gestopt. Met tegenzin begon hij te lezen, werd desondanks geboeid, en toen hij 
klaar was, moest hij toegeven dat het “wel aardig” was. Dat heeft hij me later 
zelf verteld. Als jurist was hij geïnteresseerd in de weergave van een misdrijf, al 
was die alleen maar het kader voor een meer ingrijpende gebeurtenis waar hij 
geen begrip voor had. De artistieke kwaliteiten die het boek zeker bezat zag hij 
niet en de hartstochtelijke expressie en de sombere stemming van het geheel 



bevielen hem niet. Toch zou hij tegen de collega die hem het boek aanbevolen 
had gezegd hebben: ‘Niet slecht; die man moeten we in de gaten houden.’ Voor 
een docent staatsrecht was dat het maximum.  
 Toevallig kwam Ganna in zijn kamer en zag het boek op tafel liggen. Ze wist 
ervan en het stond al lang op haar lijstje. Ze nam het mee, het was zeven uur ’s 
avonds, en om drie uur ’s nachts had ze het uit. Ze had het gewoon verslonden. 
Haastig, zoals je een elixer achteroverslaat, uit angst dat er een druppel 
verloren gaat. Wat trof haar zo direct? Waarom moest ze het zo begerig tot zich 
nemen? Dat heb ik me later vaak afgevraagd. Het was toch onbeschrijfelijk 
vreemd voor haar, het moest wel vreemd voor haar zijn, eerder 
afschrikwekkend dan aanlokkelijk, alleen aantrekkelijk in technische zin en 
alleen begrijpelijk voor iemand een dergelijke toestand meegemaakt had. Hoe 
dan ook, de indruk die ze kreeg was onuitwisbaar en zonder twijfel echt. 
Daarna sprak ze er vaak over en het is niet uitgesloten dat ze de eerste indruk 
iedere keer een beetje overdreef, ongeveer zoals de winnaar van een hoofdprijs 
die zweert dat zijn vingers profetisch jeukten toen hij het lot kocht. Er speelde 
zeker een voorgevoel mee, de overtuiging van een geestverwantschap. Kort 
daarop ontdekte ze in een catalogus van de uitgeverij mijn foto. Ze knipte die 
uit en prikte hem met punaises op het behang naast haar boekenkast. Daarbij 
zou ze gezworen hebben, werd me later niet alleen door haar, maar ook door 
een van haar literaire vriendinnetjes geloofwaardig verzekerd, dat ze niet zou 
rusten voor ze persoonlijk met mij kennis had gemaakt. Het betreffende 
konterfeitsel van mij was overigens heel geflatteerd. Het is verlorengegaan, 
maar als ik me niet vergis zag ik eruit als een geïdealiseerde roverhoofdman.  
 

12. Er wordt een bemiddelaarster gevonden 
 
De dingen verliepen als volgt. In de zomer van het jaar 1899 hoorde Ganna van 
een van haar vrienden dat ik al meer dan een jaar in Wenen woonde. Maar hij 
leeft erg op zichzelf, werd haar gezegd en het is niet makkelijk om hem te leren 
kennen. Ganna had overdreven ideeën over het bestaan van een schrijver en 
dacht eerst aan een soort hofhouding als bij een prins. Toen ingewijden haar 
vertelden dat dat niet zo was en mij afschilderden als een arme drommel, wilde 
ze dat niet horen. Ze vond het vreselijk om in haar fantasie gestoord te worden. 
Ze had me geschreven, als ze niet weerhouden was door de angst dat mijn huis 
door dergelijke brieven als een postkantoor overstroomd werd. Maar bleef de 
brief onbeantwoord, dan had ze helemaal geen kans meer om mij te pakken te 
krijgen. Ze ging na met wie ik omging en zocht contact met enkele personen die 
haar genoemd waren. Ze vertelde me een keer dat ze het gevoel had door een 
vuurkring verzengd te worden, toen ze de mensen benaderde die me het naaste 
stonden. Ze hoorde steeds vaker dingen over mij en trof mensen die weer 
andere mensen kenden, met wie ik dagelijks omging. Ze benijdde die mensen 



en was jaloers op hen. In de eerste brieven die ik van haar kreeg was daar vaak 
sprake van. Op een dag, het was ondertussen laat in de winter, moest ze naar 
een oude vriendin van haar moeder, een zekere mevrouw Von Brandeis. Die 
voerde een hoge staat, zoals dat heet, al was het heel bescheiden. Ik had een 
paar keer bij haar gegeten. Waar Ganna’s hart vol van was, daar liep haar mond 
van over en zo biechtte ze de dame, die een beetje een oude vrijster was, wat ze 
zo dolgraag wilde. Mevrouw Von Brandeis zei: ‘Als dat alles is, kan het meisje 
geholpen worden. Ik nodig hem gewoon uit. Kom aanstaande dinsdag maar 
souperen.’ Ze had me zelf verteld dat Ganna van schrik en blijdschap bleek en 
rood geworden was en zonder iets te zeggen haar hand gekust had.  
 

13. De eerste ontmoeting 
 
Een vreemde eigenschap, waar ik nog steeds last van heb, dwingt me gehoor te 
geven aan iedere oproep en iedere uitnodiging die ik krijg, alsof ik bang zou 
moeten zijn degene die me proberen te benaderen te kwetsen of zelfs maar uit 
hun humeur te brengen. Maar soms zit er alleen maar luiheid achter: je gaat 
zonder nadenken de richting in waarin je geduwd wordt. Daarom zei ik zonder 
aarzelen ja, toen mevrouw Von Brandeis me uitnodigde, al had ik me de vorige 
visites bij haar ontzettend verveeld.  
 Ik herinner me weinig van de indruk die Ganna die avond op me maakte. Er 
bleef een beeld achter van een wat bontgekleed, hyperbeweeglijk en hoogst 
onrustig jong meisje. Of ze goed of slecht gekleed was, weet ik niet. Daar had ik 
geen oog voor. Ze hield van schreeuwende kleuren en schilderachtige opsmuk 
met sjaaltjes en wapperende lintjes. Aan tafel vertelde ze lachend, met een 
zijdelingse blik naar mij, dat ze op de trap naar het huis van Brandeis duizelig 
geworden was. Ik vond haar geëxalteerde en haastige manier van praten niet 
prettig, maar mevrouw Von Brandeis had me erop voorbereid hoe opgewonden 
ze door mijn aanwezigheid zou zijn en daarom beoordeelde ik haar al te 
levendige gedrag met mildheid. Twee of drie keer bekeek ik haar vluchtig. Ze 
had een onknap gezicht met gespannen trekken, een sproetige huid en felle 
blauwe ogen, en uitstekende jukbeenderen; heel aantrekkelijk daarentegen was 
haar sensuele mond met prachtige tanden en haar charmante, onschuldige 
glimlach. De ongewoon kleine, sterke handen maakten bepaalde steeds 
terugkerende gebaren, die iets afgemetens en gelijkhebberigs hadden, wat ze op 
sommige momenten merkte en probeerde te matigen.  
 Dit vrij gelijkende portret kreeg bij mij pas na een aantal ontmoetingen vorm. 
In het begin was mijn belangstelling voor Ganna Mewis maar beperkt. Ik dacht 
meer aan mijn werk dan aan mijn omgeving. Ik had waarschijnlijk ook 
helemaal geen innemende of onderhoudende indruk gemaakt en was ook 
bepaald niet vlot in de omgang. Als ik in die tijd op visite ging, droeg ik een 
lange geklede jas, die aan de randen en ellebogen glom en niet helemaal schoon 



was, een voorwereldlijk kledingstuk, dat door de pittoresk geknoopte zwarte 
zijden das niet gedistingeerder werd. Na de maaltijd begaf ik me naar de 
rooksalon en nam plaats op een ongemakkelijk stoeltje en meteen kwam Ganna 
naast me zitten. Dat had ik verwacht. We raakten in gesprek. Ik verbaasde me 
over veel van wat ze zei. Ik vergat haar opgewonden, ritselende 
beweeglijkheid. Ze leek me origineel. In al haar uitingen lag een wonderlijke 
mengeling van dwaasheid en scherpzinnigheid. Door de charmante, 
onschuldige glimlach moest ik soms meeglimlachen. Het meeste was ik 
getroffen door het zoekende in haar, de smekende toenaderingspogingen, het 
om zich heen grijpen als in een droom. Wat een vreemd mens, dacht ik de hele 
tijd. Maar als ik naar huis ging, wist ik al niets meer van haar. En als ik me haar 
dringende woorden en blikken herinnerde en de brandende adoratie die uit 
haar hele wezen sprak, voelde ik me onbehaaglijk.  
 

14. Brieven, tekenen en toverwoorden 
 
De volgende dag kreeg ik een buizenpostbrief van haar. Waarom zo’n haast? 
vroeg ik me af. Er stond helemaal niets in wat haast had. Haar handschrift was 
net zo dringend als haar manier van praten. Grote, spitse, stormachtige letters, 
die een bijeenkomst van oproerkraaiers leken. Ik weet niet meer of ik 
geantwoord heb. Ik geloof dat ik pas de derde of zelfs vierde brief 
beantwoordde. Want ze schreef me bijna dagelijks. Iedere keer met de 
buizenpost. Weinig regels, zorgvuldig van stijl. Ik dacht spottend: als je met een 
schrijver correspondeert, maak je geestelijk toilet. En de inhoud? Een 
stemmingsbeeld: gelukkige verbazing over het nieuwe elan dat haar leven nu 
gekregen had, een verzoek om haar niet helemaal uit mijn gedachten te 
verwijderen, een groet omdat de lucht blauw was, en een angstige vraag naar 
mijn welzijn, omdat ze een nachtmerrie had gehad. Ze was vindingrijk in 
aanleidingen.  
 Waarom besloot ik eigenlijk te antwoorden? Ik weet het niet. Als je voelt dat 
je grenzenloos bewonderd wordt, word je zwak. Ook de meest geharde 
mensenhaters hebben een plekje waar ze aan ijdelheid ten offer vallen. En ik 
was geen mensenhater, integendeel. Ondanks slechte ervaringen begon ik 
mensen pas te wantrouwen, wanneer ze figuurlijk gesproken mijn nek 
omgedraaid hadden. Misschien had Ganna niet op antwoord durven hopen, 
maar vanaf het moment van het eerste antwoord had ze voorgoed het recht op 
antwoord verworven. Zo raak je nu eenmaal verstrikt.  
 Ik had de slechte gewoonte om brieven die ik kreeg achteloos rond te laten 
slingeren. In die tijd had ik een verhouding met een kleine actrice, een 
intelligent en aardig iemand. Die kreeg op een dag een van Ganna’s brieven in 
handen, las hem ondanks mijn protest ironisch glimlachend door en zei toen: 
‘Voor haar moet je uitkijken.’ ‘Waarom, hoe bedoel je?’ ‘Ik kan het niet 



uitleggen, maar je moet uitkijken. Een gevoel, meer niet.’ Zij was de eerste die 
waarschuwde. Vele jaren later moest ik er nog aan denken.  
 Bij de vernissage van de Sezession kwam ik mevrouw Von Brandeis tegen. 
Ze informeerde wat ik van Ganna Mewis gevonden had. Ze prees Ganna in alle 
toonaarden. Iemand met esprit, veel aanleg, een hart van goud, het gezin een 
bolwerk van burgerlijke deugden. Ze pakte me bij mijn mouw en fluisterde 
geheimzinnig dat je binnen was als je een dochter van de familie Mewis in de 
wacht sleepte, een opgemaakt bed voor je hele leven, stel je voor: een gewone 
professor, die al zijn dochters tachtigduizend kronen meegaf! Ik maakte me een 
beetje ongeduldig los van de indiscrete dame, alleen hielp dat niet; ik moet 
toegeven dat dat getal de hele tijd door mijn hoofd schoot. Het is helaas niet 
anders: een man die niet weet hoe hij aan het eind van de maand de huur 
betalen moet, komt gemakkelijk in de verleiding om uit te rekenen dat hij met 
zo’n enorm bedrag zestig tot zeventig jaar rustig in zijn cel kan wonen. Een 
sarcastische benadering, meer niet, en toch...  
 Ondertussen had ik op neutrale plaatsen een paar ontmoetingen met Ganna 
gehad. Meegaandheid zorgt voor meegaandheid. Maar ik mag niet verzwijgen 
dat ze me iedere keer beter beviel. Ze had iets onweerstaanbaar stormachtigs 
over zich, dat mijn dikvloeibare aard in beweging bracht. Ze leek me een 
buitengewoon consistent en samenhangend karakter. Alleen stoorde ik me 
voortdurend aan een zekere nadruk in haar manier van praten. Op een dag zei 
ze dat de glans van het boek waaraan ik werkte op mijn voorhoofd te zien was. 
Ik antwoordde ijzig, dat ik van mensen met droge handen en een droge taal 
hield en dat je op iets vochtigs geen greep kreeg. Ze schrok en was het vol 
hartstochtelijk berouw met me eens. Ook dat was te veel. Het was alsof je bij 
een eenvoudige melodie het rechterpedaal van de piano ingetrapt hield. Ik was 
heel onthutst, toen ze op een gemeenschappelijke wandeling de grondgedachte 
van mijn boek-in-wording uiteenzette. Omdat ik er met geen mens over 
gesproken had, was ik natuurlijk verbaasd. Het was een ondergangsmotief, 
verplaatst naar een bepaalde sociale laag, gedragen door een modern Parsifal-
achtig karakter. ‘Alleen jij kunt dat,’ zei ze aangedaan, ‘jij en niemand anders.’ 
Ik had het onbehaaglijke gevoel van een huisvrouw die ontdekt dat de kat de 
provisiekamer binnengeslopen is. De deur zat op slot, de ramen waren dicht, er 
was geen gat in de muur te vinden en dus kon het niet op een behoorlijke 
manier gebeurd zijn. Helderziendheid? Misschien. In ieder geval liet Ganna die 
mogelijkheid open. Ze gaf me daarmee te verstaan: ik leef mee met je werk, het 
is mijn lot, het is een deel van me. Het is best mogelijk dat ik het algemene 
karakter van die uiting niet begreep; ook lag het verwijt in die tijd in de lucht; 
het was ook denkbaar dat ze me een toespeling ontlokt had die ik me niet meer 
herinner. Desondanks had Ganna beslist iets van een tovenares. Toch 
beschouwde ik haar als een zegenrijke tovenares, voor een sterke, energieke en 
moedige kleine fee. En dat ze met een meisjesachtige deemoedigheid naar mijn 



nabijheid verlangde, naar mijn sobere gesprek en mijn karige adviezen, deed 
me goed, want in dat opzicht was ik niet verwend.  
 

15. Het komt zoals het komen moet 
 
Ze vleide net zolang tot ik een keer bij haar ouders thuis op bezoek beloofde te 
komen. We spraken een dag en een tijd af en Ganna trof voorbereidingen als 
voor de ontvangst van de troonopvolger. Ze gelastte haar zusters haar 
samenzijn met mij in geen geval te storen. Later beklaagden Irmgard en Traude 
zich bitter over de rigoureuze barrière die Ganna die eerste tijd had 
opgeworpen. Ze hadden zo graag een keer met me gepraat, zeiden ze, maar dat 
mocht niet van Ganna. Toen ik de hal binnenkwam, verdween er bliksemsnel 
een gestalte door een open deur, maar die seconde was voor mij genoeg om een 
heel verbaasde blik van zwarte ogen op te vangen. En toen ik na een tijdje 
onder Ganna’s hoede weer in de hal stond, vluchtte er een andere schim door 
een andere deur, en weer werd ik bekeken door twee verbaasde ogen, blauwe 
deze keer.  
 Daarna kwam ik vaker bij haar thuis. Ganna onthaalde me met lekkere 
broodjes en voortreffelijke thee. Ik had besloten dat het avontuurtje voorbij 
moest zijn, als ik in de zomer weer een trektocht ging maken. Maar dan had ik 
Ganna mijn reisschema niet moeten verraden, dan had ik niet alle plaatsen 
moeten noemen waar ik naartoe dacht te gaan. En niet alleen dat; in mijn 
onnadenkende mededeelzaamheid zei ik bovendien dat ik in de vroege herfst 
met een paar vrienden aan de Obere Mondsee afgesproken had: daar wilde ik 
me in een boerderij terugtrekken om mijn boek af te maken. Dolenthousiast 
antwoordde ze dat dat prachtig uitkwam, want haar moeder had daar in de 
buurt aan de Attersee een kleine villa gehuurd; ze bleef met haar zusters 
waarschijnlijk tot oktober op het land en als ze de fiets pakte, kon ze in een 
halfuur bij mij zijn. Ik schrok een beetje. Ik ergerde me over mijn loslippigheid. 
Maar wat had ik moeten doen? Je moet ergens over praten, en als je 
terugschrikt voor gesprekken over het hogere en voor vragen die, al zijn ze met 
een kinderlijke angst gesteld, niet te beantwoorden zijn, omdat ze voortdurend 
over intieme dingen gaan, neem je je toevlucht tot de harde feiten. Ganna had 
me telkens weer hardnekkig uitgevraagd; de tranen sprongen in haar ogen, als 
ik haar vriendelijk afwees of vaag troostte. Zij had niemand die ze kon 
vertrouwen, verzekerde ze me aangedaan; in het gezin leefde ze als een 
vreemde, haar zusters waren vijanden, vader en moeder begrepen haar niet en 
ze was verloren als ik haar niet meer van het manna te eten gaf dat het enige 
voedsel voor haar ziel was. Zulke woorden ontroerden me. Dat ze de 
Assepoester van de familie was, had ik al gemerkt. ‘Zul je me schrijven?’ vroeg 
ze met de hongerige, verslindende blik, die altijd meteen het uiterste vroeg. Ik 
aarzelde. Ik gaf een ontwijkend antwoord. Ze drong zich op. Ten slotte 



beloofde ik het. ‘Ja,’ zei ik, ‘ik zal wel zien.’ Met een vreemde roofdiergreep die 
ik nooit vergeten zou, pakte ze mijn hand. ‘Echt? Schrijf je echt?’ Ik werd 
opeens bang, maar de charmant onschuldige, verzaligde glimlach maakte dat 
de belofte ongevaarlijk leek.  
 

16. Enkele erg late kanttekeningen 
 
En daar kwamen de brieven weer. Expresbrieven. Daar kwamen weer de spitse, 
rebelse letters opmarcheren. Ze voegden zich aaneen tot woorden en de 
woorden spraken van eeuwige toegenegenheid en dankbaarheid, van 
geestverwantschap en verbondenheid, diep uit het hart. Ik werd achterdochtig. 
Ik vroeg me af: zijn die dingen dan zo redelijk dat je ze zonder schroom zomaar 
op papier mag zetten? Maar om de waarheid te zeggen: ik las alles maar half. In 
mijn oren bleef de deprimerende klank van de grote woorden hangen. Soms als 
ik een van haar brieven openmaakte, was het alsof ik de kleine hand weg moest 
duwen die me met de vreemde roofdiergreep probeerde te pakken. Deze zomer 
had ik nog alle kanten op gekund, als ik goed beseft had hoe de situatie was. 
Dat besefte ik niet. Ik hield mezelf voor de gek. Vrijheid is van onschatbare 
waarde; laat je je die afhandig maken, dan moet je de rekening betalen, tot je 
bloed zweet. Maar ik had op jonge leeftijd mijn moeder verloren.  
 Als ik terugkijk op mezelf, kom ik tot de conclusie dat een karakter als het 
mijne alleen vanuit zijn ondoorgrondelijke dromerigheid beoordeeld kan 
worden. Al mijn goede en slechte kanten liggen daar verankerd. Ik stond altijd 
zo dicht bij de werkelijkheid als een man die een machine bedient bij het 
vliegwiel staat, en toch had ik er geen oog voor. Ik deed mijn uiterste best de 
werkelijkheid te zien, maar de beelden die ze leverde en de ervaringen die ze 
me bezorgde werden door het galvaniseringsproces dat ze in de fantasie 
ondergingen tot in de kern veranderd. Makkelijk werd moeilijk, licht werd 
donker, voor waarschuwingen was ik doof en zelfs vreugde en verdriet waren 
vaak maar damp op een glazen ruit. Ik zat zo opgesloten in mezelf en sliep zo 
diep à la Rip van Winkle, dat de noodzaak om te handelen het hele organisme 
schokte en de ziel uit haar afgelegen schuilplaats joeg en tot een weg van 
honderd kilometer dwong.  
 Dat kan veel verklaren. Want toen Ganna op een ochtend in september voor 
de eenzame boerderij waar ik de zolderkamer bewoonde van haar fiets sprong 
en ik naar beneden rende om haar te begroeten, zag ik geen purper, verhit 
gezicht, geen doorweekte blouse, geen verwarde, haast koortsige blik; dat zien 
had me tegengestaan, dat had me voor lange tijd tegen de borst gestuit. Ik zag 
een schepsel met een vorm en visie zoals ikzelf. Ik voelde medelijden. 
Misschien was het het tweedehandse medelijden van de schrijvers, wanneer die 
van een levende mens een fantasiefiguur maken en die met een geheim 
omhullen dat hen alleen prikkelt en drijft. Een gekweld wezen, zei ik tegen 



mezelf, en ik voelde hoe mijn hart voor haar klopte. Een vluchtelinge, een 
liefhebster trad me tegemoet, een offervaardige die gegrepen was, een 
opgejaagde die om onderdak smeekte en een borst zocht om zich aan vast te 
klampen, door en door verliefd, snakkend naar tederheid en rust. Had ik me op 
moeten sluiten, had ik bedenkelijk moeten kijken en moeten zeggen: ‘Ga weg, 
voor jou is er geen plaats in mijn leven’? Er was echt wel plaats. Natuurlijk, dat 
ik haar zo zag en voelde als mijn plotselinge opofferingsgezindheid haar aan 
me toonde op dit ene veelbetekenende ogenblik dat dertig jaar noodlot in zich 
droeg, dat had ook Ganna’s oppermachtige wil bereikt, haar verblindende 
toverkracht. Maar dat wist ik toen nog niet.  
 

17. Bijna een biecht 
 
Terwijl ik met haar over het meer roeide en door de herfstbossen slenterde, 
vertelde ik haar over mijn verleden. Ik was nu zevenentwintig jaar en iets 
anders dan gebrek en zorgen kende ik eigenlijk niet. Goedbeschouwd was 
iedere dag een ordinaire strijd geweest om het vreten, een bed om te slapen en 
schoenen aan mijn voeten. De details liet ik achterwege, het vernederende en al 
het lelijke. Waarom had ik daarover moeten uitweiden? Ik geneerde me. Het 
had als een klacht en een aanklacht geklonken. Misschien voelde ik ook dat zij 
zich dat nooit zou kunnen voorstellen als iemand die in luxe was opgegroeid. 
Bovendien koesterde ik de vage verdenking dat ze zulke bekentenissen graag 
hoorde, alsof die haar sterkten in een hoop die ik helemaal niet in haar wilde 
voeden. Maar ik moet toch meer losgelaten hebben dan de bedoeling was, want 
ze keek me soms aan als een moeder een ziek kind. Ik vertelde veel over mijn 
zwerftochten en dat ik alleen op het platteland de eenzaamheid verdragen kon 
die me in de steden overweldigde; de steden leverden me alleen droog brood 
en vaak dat niet eens. Waarom je daarbij niet totaal wanhopig wordt? Wat je op 
de been houdt? Waar dat onzinnig lijkende vertrouwen vandaan komt? Wat 
voor een innerlijk licht het is dat je leidt? Waarom je je niet in de duistere rivier 
laat glijden waaraan je hurkt op de vlucht voor de mensen? Waarom je niet gaat 
liggen om te sterven, als je hersenen niet anders meer produceren dan weerzin 
en afgrijzen? Ja, zie je, Ganna, zal ik wel gezegd hebben, het is heel vreemd, er 
gebeurt dan iets vreemds. Op de momenten van doodsverlangen en 
stervenswens is er altijd nog een vlammetje dat je hart laat gloeien en 
opflikkeren. Dan verschijnt er een kameraad die je vergeten was. Dan ontmoet 
je een meisje dat je nooit gezien hebt, dat je aankijkt, alles van je weet en tegen 
je glimlacht. In de diepste diepte is het kleinste geluk nog iets oneindig 
kostbaars. Zo kwam het dan ook tot die liefdesgeschiedenis waarin ik drie 
kostbare jaren weggegooid heb als in een bodemloze put en waarna ik, toen ze 
voorbij en pijnlijk afgesloten was, achterbleef met een ziel die zo arm was als 
mijn lijf altijd geweest was...  



18. Wat gaat er in Ganna om? 
 
Zo of ongeveer zo zal ik wel tegen Ganna gesproken hebben, precies weet ik het 
natuurlijk niet meer. En zij? Eerst leek ze aangeslagen. Nu moet ik iets grappigs 
vertellen. Vanaf de eerste dag dat we elkaar kenden had ze een soort 
notitieboekje over mij bijgehouden. Het stond vol met gedachten en 
overpeinzingen over mijn toch rijkelijk oninteressante persoontje en bevatte 
ingewikkelde interpretaties van mijn karakter en bladzijdenlange 
verhandelingen over de ethische achtergrond van mijn werk. Ik kwam dat veel 
later aan de weet en ontken niet dat ik hartelijk moest lachen toen ze me het 
boekje liet zien. Typisch Ganna, zei ik tegen mezelf: het is net of iemand hevig 
verliefd wordt en niet aarzelt om over zijn bezielde toestand een proefschrift te 
schrijven. Maar toen ik deze nuchtere vergelijking maakte, was ik al tamelijk 
kritisch gestemd. Bij Ganna was het namelijk zo, dat haar ideeën over het leven 
uit boeken kwamen en zich tot de werkelijkheid verhielden als een geschilderde 
tijger tot een tijger die zijn klauwen in je schouder slaat. Desondanks was door 
mijn verhalen alles bij haar in de war gegooid, waarbij ik tegelijk duidelijk het 
gevoel had dat ik niet meer zo onbereikbaar voor haar was als vroeger. Haar 
ontsteltenis was onmiskenbaar, maar ze begreep dat ze iets te bieden had 
waarvan ze hoopte dat ik het niet zonder meer van de hand kon wijzen. Mijn 
omgeving en mijn levenswijze moesten haar duidelijk maken dat mijn situatie 
in wezen niet verbeterd was. Ik leefde van verwachtingen, van het geloof aan 
mijn innerlijke bronnen, van de vriendelijkheid van mijn vrienden en de 
voorzichtige grootmoedigheid van mijn uitgever. Ik had geen economische 
basis. Ik was met mijn plannen en regelingen aan onzekerheid overgeleverd. 
Mijn gezicht was door zorgen getekend. De melancholie die me soms 
overmande kon ik niet uit mijn ogen krijgen. Dan kon in Ganna’s ingenieuze 
hoofd tot heel nadrukkelijke overwegingen leiden. Waarvoor is ze rijk? 
Waarvoor hebben de Lottelotts hard gewerkt en een vermogen bijeengebracht? 
Kom op daarmee. Ze is bij machte degene van wie ze houdt te helpen. En het 
blijft niet bij hulp alleen, ze kan hem ook in zijn souvereine geestelijke rechten 
geven. Er is een triomfantelijk gevoel in haar, dat bewijst dat zij de sleutel tot 
deze man heeft, voor wie ze de wereld veroveren wil. Ik begreep haar 
glanzende ogen en bezwerende blikken niet verkeerd. Maar geduld, Ganna, 
geduld: wil je hem wat je je rijkdom noemt onvoorwaardelijk en onzelfzuchtig 
aanbieden, hoe dan ook, vandaag of morgen, in een vlaag van enthousiasme of 
buiten de burgerlijke wegen en contracten om? Het zou een prachtige impuls 
zijn, of die nu uitvoerbaar bleek of niet. Of is er een vast pand nodig, moet de 
persoon, de toekomst, de hele man met huid en haar als pand dienen? Zeg het!  
 Het is waar: deze vraag werd nooit letterlijk geformuleerd, ze zweefde alleen 
maar onbestemd boven de dialogen. Maar ik had het idee dat Ganna de diepere 
betekenis ervan niet begreep. Waarom zou de man het pand niet geven, zei ze 
blijkbaar tegen zichzelf, als alle problemen daarmee opgelost en alle 



duisternissen opgeheven waren? Is hij daartoe bereid, dan wil zij hem 
ongehoord gelukkig maken, dan wil zij hem hoeden als haar oogappel, dan zal 
ze zijn slavin zijn, zijn schatbewaarster, zijn muze, de beheerster van zijn roem, 
de verkondigster van zijn grootheid. Alles voor hem, zeggen haar stralende 
ogen en bezwerende blikken: haar dromen, haar eerzucht, haar gaven en haar 
leven voor hem.  
 Maar ik had het eigenlijk nog steeds niet in de gaten.  
 

19. Omdat het nieuw is 
 
Tot ze het op een dag eruitflapte. Zonder voorbereiding en met dezelfde moed 
waarmee ze kort tevoren op de fiets gesprongen en weggereden was, al had ze 
het nooit behoorlijk geleerd. Ik was onthutst. De meeste tijd wist ik niet precies 
wat ze bedoelde. Ze wilde het niet precies zeggen. Ze was bang. Toch begon ze 
iedere keer opnieuw. Steeds een beetje duidelijker, met een welbespraaktere 
schildering van de praktische mogelijkheid en een iets bewogener verwijzing 
naar de geweldige ontplooiing van leven en werk die ze met de bezieling van 
een zieneres voorspelde. Als ik er nu aan terugdenk moet ik glimlachen, want 
instinctief deed ze het als de verkoper in een winkel, die doet alsof hij de meest 
waardevolle voorwerpen niet graag laat zien en ze pas op het laatst op tafel 
legt, als de klant zijn gepraat al een beetje moe is. Toen ik eindelijk begrepen 
had waar ze op uit was, zat ik om een passend antwoord verlegen. Aan zoiets 
had ik ook in de verste verte niet gedacht. Het was of iemand me voorstelde 
naar de maan te verhuizen. Ik lachte haar uit. Ik behandelde alles als een dwaze 
inval. Ik zei dat ik van alle mannen in Europa misschien wel het minste gevoel 
en de minste geschiktheid voor het huwelijk had.  
 Maar hoe gaat dat: geleidelijk zetten een paar van haar argumenten me aan 
het denken. De eerste dag was ik ontzet, de tweede alleen geërgerd en de derde 
een beetje ongeduldig en afwerend. Ik kon me niet ieder moment onttrekken 
aan haar stamelende aandringen, de vurige belofte en de gedienstigheid die als 
een koorts door haar sidderden. Niet helemaal tenminste. Tenslotte had ze het 
bewijs geleverd, zij het niet volledig, dat ze zichzelf niet spaarde. Dat kon 
onmogelijk berekening geweest zijn. Haar tederheid was overstelpend. Haar 
ijver om een goede indruk op me te maken en al mijn wensen van mijn gezicht 
te lezen grensde aan bezetenheid. Ik schaamde me vaak. Als ik voorvoeld had 
dat die schaamte een onbewuste beschermingsmuur was, had ik misschien 
anders gehandeld. Wel vond ik haar lachwekkend in haar verwardheid, haar 
hulpeloosheid en verstriktheid in dromen, maar ook sympathiek. Je kunt een 
vrouw sympathiek vinden zonder van haar te houden; dat leidt tot de 
gevaarlijke halfheid, waarin besluiten elkaar kruisen en opheffen. Als ik haar 
mijn hand afstond, kon ze stil en betoverd blijven zitten, alsof de minuut een 
zingende eeuwigheid was, en dan boog ze voorover en drukte haar lippen op 



mijn vingers met een ingetogenheid die me soms dwong te zeggen: ‘Niet doen, 
laat dat toch.’ Het was nieuw voor me. De vrouw van wie ik gehouden had, 
voor het eerst en grenzeloos, voor wie ik iedere dwaasheid en zelfs een 
misdaad had willen begaan, wat ook bijna gebeurd was, had mijn liefde koeltjes 
getolereerd en me schandelijk bedrogen en misbruikt. Het was een wond die 
nog steeds etterde. Wat weldadig om een keer te ontvangen in plaats van altijd 
te moeten geven, zonder dank en zelfs met hoon.  
 

20. Wil je of wil je niet? 
 
Ondertussen liet ik de dingen op hun beloop. Ik zei geen ja en geen nee. Het ja 
had mijn leven op zijn kop gezet, zodat het een planetenstelsel geleken had 
waarin een brutale komeet de wet van de zwaartekracht opgeheven had. Aan 
de andere kant dat nee... het was moeilijk. Niet dat ik belust geweest was op de 
vleespotten van Egypte. Ik ontken niet dat ik een beetje moe was. Moe van de 
onbetaalde rekeningen, van de verlegen gezichten van mijn kennissen als ik 
geld te leen vroeg, van de gaten in mijn kousen die niemand stopte, van de 
gerafelde manchetten aan mijn overhemden en de kleine dagelijkse 
vernederingen die ik moest accepteren van de mensen die niets zo minachtten 
als armoede. Ik had graag eens een keer niet meer hoeven denken aan de 
bitterheid en de beledigingen en had ’s avonds graag in bed gelegen zonder 
mijn hersens te pijnigen hoeveel ik moest betalen om erin te mogen slapen. Ik 
was graag een keer zonder zorgen geweest. Ik kon Ganna geen ongelijk geven, 
als ze dacht dat de vele kleine moeilijkheden me langzaam zouden slopen. 
Maar het kwam niet in me op om dan maar naar de welvoorziene dis van de 
welgestelden te lonken en naar hun volle wijnkelders en hun angstvallig 
bewaakte brandkasten. Er lag een wereld tussen hen en mij.   
 Een van mijn noodlottigste eigenschappen was echter, dat ik het vooral tegen 
een wilskrachtig iemand aflegde, doordat het verschijnsel wilskracht me zozeer 
verbaasde, dat ik pas tot een besluit kwam, als de ander me al de baas was. Dan 
maakte ik mezelf wijs dat ik het mijne gedaan had en was blij dat de moeite van 
verdere strijd me bespaard bleef. En Ganna was me de baas. Haar ogen hadden 
in die dagen een uitdrukking die je ook bij wedstrijdlopers ziet die tot elke prijs 
willen winnen en hun blik griezelig star op het doel gericht houden. Waar 
kwam die angst om te verliezen vandaan en die angst voor het verstrijken van 
de tijd? Ik deed mijn best om haar te kalmeren. Ze bedankte me overdreven, 
maar het zag ernaar uit dat ze innerlijk gewond was. Ik voelde hoezeer ze de 
gevangene van haar innerlijke drang was, en als ik niet als treurige stumper 
voor haar wilde staan, moest ik proberen haar uit haar kerker te bevrijden. 
Daardoor kwam ik zelf aan de ketting te liggen.  
 Op een regenachtige middag kwam ze weer een keer afgepeigerd en 
hoestend op haar fiets aanzetten, stormde de trappen op naar mijn kamer, 



wierp zich aan mijn borst, steunde haar armen tegen mijn schouders en keek 
me aan of ze aanstonds naar het schavot gesleept zou worden. Ik vroeg 
geschrokken wat er aan de hand was en ze schudde met gesloten ogen haar 
hoofd. Daarna rukte ze zich los, liep het kleine balkon op, sprong in één keer op 
de balustrade, keerde zich naar mij om en zei met een hysterisch trillende stem: 
‘Als je me niet neemt, spring ik naar beneden het water in, eerlijk waar, ik doe 
het. Of je trouwt met me of ik spring naar beneden.’ ‘Ganna!’ riep ik. Het huis 
lag vlak aan het meer. Tegen de westelijke muur klotste het water. Een val van 
zes meter hoogte was hoe dan ook geen lolletje. Ze was gek genoeg om het te 
doen. ‘Ganna!’ riep ik nog een keer. Ze keek me aan, half verheerlijkt, half 
fanatiek en stak haar armen uit. Ik greep haar bij haar enkels en zei onwillig: 
‘Alsjeblieft, laat dat, Ganna.’ En zij: ‘Wil je of wil je niet?’ Ik wist niet of moest 
lachen of boos moest zijn. ‘Ik wil wel, ik wil wel,’ zei ik haastig, alleen om de 
pijnlijke scène te bekorten, maar op hetzelfde moment had ik het gevoel of ik 
onverwachts iets giftigs ingeslikt had. Ze sprong terug, viel voor me op haar 
knieën en overdekte mijn hand met kussen.  
 Later, veel later, dacht ik vaak over dit voorval na. Eigenlijk wat het een soort 
overval met een revolver. Handen omhoog of ik schiet! Of de revolver geladen 
was, doet niet terzake. Dat was ook niet meer na te gaan. Kwalijk als hij geladen 
was, nog kwalijker als hij niet geladen was. Maar toen het gebeurde, was ik 
volkomen argeloos. De gedachte dat het om een list zou kunnen gaan kwam 
niet eens in me op. Een list: met zo’n grof woord had ik het ook niet af kunnen 
doen. Ik zag in ieder geval iemand die door een primitieve emotie meegesleept 
werd. Ik kan niet meer nagaan of het gestreelde eigenliefde of medelijden was, 
maar ik zei tegen mezelf dat ik haar niet mocht verstoten, als ik haar niet voor 
altijd kapot wilde maken. Ik wilde niet verantwoordelijk zijn, als ze zichzelf iets 
aandeed. Ik bewonderde haar moed, haar vastberadenheid, dat moedige alles-
of-niets. En vreemd genoeg was mijn haastige ja het gevolg van een sensuele 
prikkel geweest. Terwijl ik haar smalle enkel omvatte, was het of ik het 
bevende, gloeiende lichaam in mijn armen hield. Ze leek me zo teer en zo 
breekbaar. Het tere en breekbare aan vrouwen heeft me altijd vertederd en 
opgewonden. Tot dan toe had ik alleen maar stil gebogen voor haar 
stormachtige gevoel.  
 Ik weet niet of ik dat met die revolver niet beter had kunnen verzwijgen. In 
haar innerlijke verwarring kon ze geen onderscheid maken tussen het 
toelaatbare en het verwerpelijke. Haar instinct beheerste haar, het blinde, 
aangeboren instinct. De steen die van een berghelling valt denkt er niet over na 
of hij het hoofd van een wandelaar zal raken. En dat instinct, die dommekracht, 
had op mij het effect van een natuurverschijnsel.  
 
 



21. Fedora 
 
Wij vormden daar een kleine kolonie, die echter, omdat het al laat in het jaar 
was, geleidelijk uiteenviel. Alleen mijn vriendin Fedora Remikow was 
gebleven, een jonge pianiste uit Petersburg, en met haar dr. Eduard Riemann, 
een buitengewoon intelligent en ontwikkeld man van mijn leeftijd, filosoof, 
ambteloos geleerde en welgesteld levensgenieter. Ik zocht steeds meer contact 
met hem, want een helderder verstand en een onomkoopbaarder geest ben ik 
zelden tegengekomen. Die twee, die ook vriendschappelijk met elkaar 
omgingen, was mijn verstrooidheid en ontevredenheid opgevallen, en omdat ze 
me meermalen in het gezelschap van Ganna gezien hadden, dachten ze er niet 
ver naast te zitten door de oorzaak van mijn slechte humeur bij haar te zoeken. 
Fedora vroeg het me op de man af. Ik ontweek haar vraag, maar op een dag 
vroeg ik of ik het meisje aan haar voor mocht stellen. Ik wilde Fedora’s oordeel 
horen. Ik wilde weten wat voor indruk Ganna op zo’n zuiver en onbevangen 
iemand als Fedora maakte. We spraken af samen thee te drinken. Ook Riemann 
moest erbij zijn. De poging viel nogal ongelukkig uit. Ganna was buitensporig 
opgewonden. Ze had het gevoel of ze door mijn vrienden grondig onderzocht 
moest worden. Ze ging als een beklaagde naar een rechtszitting. In een poging 
om zich van haar voordeligste kant te laten zien, verkrampte ze. Fedora merkte 
hoe ongemakkelijk ze zich voelde en keek haar medelijdend aan. Toevallig 
kwam het gesprek op het toen veelgelezen Boek van een Rembrandt-Duitser, en er 
ontstond een debat tussen Ganna en Eduard Riemann, die het boek niet zo 
hoog aansloeg; als ik me goed herinner, noemde hij het een verzameling 
paradoxen voor de geestelijke middenstand. Ganna sprak hem tegen. Jammer 
genoeg mikte ze daarbij te hoog. Ze was op geen enkele manier opgewassen 
tegen Riemanns grondige kennis en superieure logica, maar wilde dat niet 
toegeven en deed een beetje meisjesachtig of ze filosofisch geschoold was. 
Riemann zat goedmoedig glimlachend op zijn stoel te wippen. Zijn replieken 
waren behoedzaam, maar vernietigend. Fedora zei niet veel. Als we elkaar 
aankeken, lag er een bevreemde, vragende blik in haar ogen. Ik bewonderde 
Ganna’s moed, haar belezenheid en slagvaardigheid. De afkeuring door mijn 
vrienden vond ik pijnlijk. Alsof ik zelf miskend werd, alsof ongunstige 
omstandigheden verhinderd hadden dat Ganna haar echt goede kanten had 
laten zien, voelde ik me solidair met haar.  
 Ganna had gemerkt dat ze niet de gewenste indruk op Fedora en Riemann 
gemaakt had en probeerde daar verbetering in te brengen. Dat had ze niet 
moeten doen. God weet waarom ze zich inbeeldde dat ze Fedora als 
partijganger moest winnen. Daar had ze toen al helemaal geen gevoel voor. Ze 
deed altijd alsof je sympathie af kon dwingen. Ze gaf Fedora zelfgeplukte 
bloemen en schreef haar brieven met uitzinnige liefdesverklaringen. In het 
begin dacht ze dat er tussen Fedora en mij meer was dan alleen vriendschap. 
Toen Fedora haar met een paar nuchtere woorden uit de droom hielp, ongeveer 



zoals je een foutief bericht in de krant corrigeert, viel Ganna haar om de hals en 
overdekte haar met kussen. Een onvergeeflijke fout. Kort daarop, een dag voor 
Ganna’s vertrek naar Wenen, toen Ganna afscheid van haar kwam nemen, 
maakte Fedora op haar beurt een ernstige fout. Ze was stom genoeg om Ganna 
een huwelijk met mij te ontraden; ze probeerde haar zover te krijgen dat ze 
ervan afzag. Ze zei: ‘Als je het niet voor jezelf doet, doe het dan voor hem.’ 
Daarop antwoordde Ganna met ogen die schitterden van verontwaardiging: 
‘Hoe kom je erbij, Fedora? Hoe kun je zoiets zeggen? Alexander en ik horen 
voor de eeuwigheid bij elkaar.’  
 Fedora vertelde met dat een paar dagen later, terwijl ze in een kille lach 
uitbarstte. Ik zie haar nog in de bocht van de vleugel leunen met haar witte 
zakdoek voor haar mond. Omdat ze aan vetzucht leed en onder het spelen vaak 
astma-aanvallen kreeg, had ze de gewoonte om regelmatig een in een 
oplossende vloeistof gedrenkte zakdoek voor haar mond te houden. Toch had 
ze ondanks haar vormeloze figuur veel charme; op het gevulde lichaam zat een 
echt Bellinihoofdje met doordringend intelligente ogen. Ze vroeg wat er nu 
ging gebeuren, hoe het er tussen Ganna en mij voor stond. Ik antwoordde dat 
Ganna met haar vader zou gaan praten. Ze wilde weten of ik Ganna daar 
toestemming voor gegeven had. En toen ik ja zei, of ik daarbij een rustig 
geweten had. Ik verloor mijn geduld en verweet haar dat ze onrechtvaardig 
tegen Ganna was, haar onbekrompen karakter niet begreep en zich op een 
vrouwelijk-kleinmoedige manier afsloot. Ze haalde haar schouders op en 
antwoordde zacht: ‘Het zijn subtiele dingen, beste vriend, vreselijk subtiele 
dingen...’  
 De volgende morgen kreeg ik een brief van haar. Ik heb die tientallen jaren 
bewaard, maar bij de verhuizing naar Ebenweiler ben ik hem kwijtgeraakt. Ze 
maakte zich zorgen om mij, schreef ze. Ik moest de stap die ik wilde zetten nog 
eens goed overdenken. Ik moest bij mezelf te rade gaan, ik moest wachten, ik 
moest niets overhaasten, vroeg ze dringend. ‘Je wilt toch een mooie toekomst?’ 
stond er verder, ‘je moet ervan houden, zoals een zwangere vrouw van haar 
onbekende kind houdt. Je draagt een geweldige verantwoordelijkheid in je. Je 
zet zo enorm veel op het spel. Respecteer wat het lot met je van plan is. Ik ben 
diepbedroefd. Het is een bittere teleurstelling, als een vriend niet doet wat hij 
de vriendschap beloofd heeft, want dat heeft hij de wereld beloofd. Heb je je al 
definitief gebonden, dan voel ik dat als verraad en dan kunnen we elkaar beter 
niet meer zien.’  
 Die zinnen heb ik woordelijk onthouden. Maar ze hadden niet het effect dat 
Fedora beoogde. Ik was innerlijk verkild. Ik zocht naar motieven die met 
Fedora’s onberispelijke karakter niets te maken hadden. Ik ging helemaal en 
niet zonder koppigheid aan Ganna’s kant staan. Ik vond het niet genoeg om 
haar liefde te beantwoorden, maar moest ook haar ridder en beschermer zijn. 
De dag daarop hoorde ik dat Fedora en Riemann vertrokken waren.  
 



22. Ganna doet een eed 
 
Ik ben iets vergeten te vertellen, al is het niet bijzonder belangrijk. Maar toen 
had het voor mij een zekere betekenis, omdat ik helemaal geen wereldwijsheid 
bezat. De op een na laatste avond voor het afscheid van Ganna zaten we aan de 
oever van het meer. Na een lange stilte keerde ik me naar haar en zei: ‘Mooi, 
Ganna. Zoals jij wilt. Op één voorwaarde. Je moet me plechtig beloven dat je me 
vrijlaat, zodra ik dat vraag.’ Ganna, die helemaal een onschuldig kind was, een 
gekrenkt en mishandeld kind, antwoordde verwijtend: ‘Ach, Alexander, hoe 
kun je nu denken dat ik dat zou weigeren? Dan was ik je niet waard.’ ‘Niets 
geen ach Alexander,’ drong ik aan, ‘je moet het me beloven. Je moet het voor 
God beloven.’ Ze keek me aan met haar meisjesachtige blik en met geheven 
hand beloofde ze het voor God. Ik was gerustgesteld.  
 Geloof het of niet, ik was gerustgesteld. Wat een miskenning van het woord 
en van de uitwerking van de tijd en van wat de naam van God voor een 
filosofisch verlichte geest als Ganna betekende! Het was de inval van een 
dwaas. Wanneer had een liefhebbende man zo’n belofte nodig gehad en 
wanneer had een vrouw die een man wilde hebben die niet zonder bezwaar 
gegeven, voor de zon en de maan en God en alle engelen in de hemel? Jaren 
veranderen de duurste eed in een grap en het geheugen is een gedienstige 
koppelaar.  
 En toen ze weg was, dacht ik met grote tederheid aan haar. Er waren 
momenten waarop ik dacht dat dat gevoel liefde was, maar dan zei ik steeds 
tegen mezelf: liefde is een bolletje kwikzilver, het veroveren kost je halve leven, 
wil je het grijpen, dan deelt het zich, je krijgt nooit alles. Kameraadschap trok 
leek me wat. Zielverwantschap, maakte ik mezelf wijs, maakt liefde overbodig. 
Iemand van je laten houden kan geen zonde zijn, als je in staat bent iets terug te 
geven. En wat ik kon geven was tederheid, teder begrip, teder ontzien, tedere 
leiding en teder vertrouwen. Dat was de weg. Ik was ervan overtuigd dat dat 
de juiste weg was. Ik merkte niet dat ik vastliep in een casuïstiek van gevoelens.  
 

23. Verwondering in huize Mewis 
 
Ganna had me beloofd over onze verloving te zwijgen, maar ze kon zich niet 
inhouden en drie dagen later wist iedereen het, alle zusters, haar moeder, de 
familieleden en kennissen. Mevrouw Mewis maakte geen geheim van haar 
diepe bezorgdheid. Tegenwoordig zie ik die dingen anders dan dertig jaar 
geleden; veel belachelijks vond ik prima in orde. Het hoorde tot de platitudes 
van die tijd, dat je in rijke burgerlijke families van mesalliances sprak, net als in 
de aristocratie. De enige die lange tijd niets wist, was de professor. Mevrouw 
Mewis beefde dag en nacht. Als hij geen toestemming gaf, kon je de vreselijkste 
scènes verwachten, en de schuld lag zoals altijd bij haar. Zij had het in de hand 



gewerkt en Ganna niet kort gehouden. De angst voor hem waaraan ze vanaf het 
begin van hun huwelijk leed, had haar geestelijk langzamerhand ondermijnd. 
De druk op haar leek de druk van water op een gezonken schip. Het is een 
kwestie van tijd, wanneer het wrak in stukken uit elkaar valt. De 
opmerkzaamste dochters zagen bij haar allang herhaalde tekenen van een 
psychische stoornis. Het was de kwaal van vier vijfde van alle vrouwen in de 
burgerlijke maatschappij, de kwaal van het nietsdoen, van het lege uiterlijke 
vertoon en van het automatische kinderen baren. Op de dag dat Ganna haar 
vader de bekentenis deed en alles vreemd genoeg vrij goed afliep, herademde 
de oude dame. ‘Ik dacht dat hij haar in elkaar zou slaan,’ zei ze tegen Irmgard 
en Traude, ‘een schrijver, iemand die niets is en niets heeft. Eigenlijk begrijp ik 
papaatje niet.’ Irmgard vertelde me dat later.  
 Hoe het kwam dat de professor de mededeling van zijn dochter Ganna kalm 
en zonder boosheid opnam, begrijp ik zelf niet. Goed, hij had mijn boek 
gelezen. Hij vond me vast niet zo’n overbodig en hopeloos subject als zijn 
vrouw mij vond. Maar een minzaam getolereerde boekenschrijver en een 
officiële schoonzoon zijn twee verschillende menselijke posities. Hij verzekerde 
me later een keer schaterlachend dat hij van Ganna geen woord geloofd had; hij 
was er vast van overtuigd geweest dat het fantasierijke schepsel het slachtoffer 
van inbeeldingen was en had besloten eerst af te wachten of ik me zou melden. 
‘Nou, en je hebt je gemeld!’ riep hij triomfantelijk en sloeg me zo hard op mijn 
schouder, dat al mijn botten pijn deden. Het was een tikje verraderlijk. Ik 
maakte daaruit op hoe blij hij was van Ganna af te zijn. Maar de zusters waren 
stomverbaasd. Ze zeiden: ‘Alexander Herzog heeft ze omgepraat, vader heeft 
ze omgepraat, ze moet aardig getoverd hebben, die goede Ganna.’ Toveren 
betekende in de taal van de zwanen hetzelfde als wat ik als Ganna’s duistere, 
pythische macht ervoer.  
 

24. Vrijer 
 
Het gesprek met de professor heb ik toen in hoofdpunten in mijn dagboek 
genoteerd. ‘Je wilt dus met mijn dochter trouwen?’ begon hij, toen ik tegenover 
hem zat. ‘Ik wil het eigenlijk niet, Ganna wil het,’ zei ik. Hij keek me met grote 
ogen aan. ‘Bon,’ antwoordde hij toegeeflijk, ‘laten we dan zeggen dat je er in 
principe niet op tegen bent.’ ‘Nee, in principe niet.’ ‘Dan kunnen we dus de 
praktische kant van de zaak onder ogen zien. Ik neem aan dat je een vrouw 
kunt onderhouden.’ ‘Die illusie moet ik u ontnemen, professor. Ik kan mezelf 
niet eens onderhouden.’ ‘Je bent tenminste eerlijk. Maar dat hoeft toch niet 
altijd zo te blijven?’ ‘U vergist zich. Dat verandert waarschijnlijk niet.’ ‘Hoezo 
niet? Je bent als auteur bekend en gewaardeerd.’ ‘Maar ik heb niets.’ ‘Maar 
waar leef je dan van?’ ‘Van schulden.’ ‘Hoe hoog zijn die schulden?’ ‘Ongeveer 
drieduizend mark.’ ‘Dat valt mee. Je bent nog jong. Op een dag krijg je wel 



succes.’ ‘Misschien, maar daar ben ik bang voor.’ ‘Daar ben je bang voor?’ ‘Dat 
zou betekenen dat ik concessies gedaan heb. Aan de smaak. Aan de mode. Ik 
wil geen concessies doen.’ ‘Een standpunt dat ik respecteer. Alleen: hoe stel je je 
dan een huwelijk met mijn dochter voor?’ ‘Om eerlijk te zijn, professor, zou ik 
er niet aan denken met haar te trouwen, als ik niet wist dat ze een vermogen 
heeft.’ De professor lachte op zijn bulderende manier. ‘Je denkt dat ik een 
vermogen heb?’ ‘Ja, dat denk ik.’ ‘Je bent een man die niet bang is voor de 
waarheid.’ ‘Dat is mijn beroep, professor. Ik geef niets om geld. Ik geef niets om 
een luxeleven. Ik wil Ganna als partner. Ik denk dat we bij elkaar passen. Maar 
ik moet van haar afzien, als van me verwacht wordt dat ik op een burgerlijke 
manier voor een broodwinning zorg. Ganna weet dat ik in dat opzicht vrij moet 
zijn. Ik ben ook niet gekomen om, zoals dat heet, om Ganna’s hand te vragen, al 
lijkt het zo. Ik zeg u eerlijk hoe ik ervoor sta, omdat Ganna ervan overtuigd is 
dat ze alleen met mij gelukkig kan worden.’ ‘Mooi; Ganna. En jij?’ ‘Ik houd veel 
van Ganna. Ik verwacht veel van haar. Maar voor mij is het huwelijk geen 
conditio sine qua non.’ ‘Ik begrijp het. Maar je wilt met dat alles toch niet 
zeggen dat je niet ooit, over een aantal jaren misschien, een bij je talent passend 
inkomen krijgt?’ ‘Het lijkt me niet waarschijnlijk. Uitgesloten is het niet. Er zijn 
van die toevallen. De strenge instelling van een schrijver heeft er niet altijd 
invloed op. We leven in een barbaarse tijd, professor.’ ‘O ja? Dat is nieuw voor 
me. Ik dacht dat we in de schoot van een gelukkige en groeiende beschaving 
leefden.’ ‘Ik ben bang dat dat een vergissing is.’ De professor kwam overeind. 
‘De rente-opbrengst van het kapitaal dat ik mijn dochter meegeef, beschermt 
jullie beiden tegen armoede. Maar dat is ook alles.’ ‘Meer is niet nodig.’ De 
professor stak zijn hand uit en zei warm: ‘Dan zijn we het dus in zekere zin 
eens. Dan mag ik je dus als lid van mijn familie begroeten.’ Dezelfde dag had hij 
nog een kort gesprek met Ganna, waarna ze lachend en huilend van geluk zijn 
kamer verliet.  
 

25. Negerdorp 
 
Iedere familie is een zuigapparaat. Begerig zuigt ze de vreemdeling op die bij 
haar horen moet en die zich daar met een schuwe remming tegen verzet. Toen 
ik de vijf toekomstige schoonzusters, de drie zwagers, de verschillende ooms en 
tantes, de kleinkinderen en de huisvrienden had leren kennen, had ik geruime 
tijd nodig om hen uit elkaar te houden en met de juiste naam of titel aan te 
spreken. Het was als in een toneelstuk met veel personages, waar je in het begin 
telkens in het programma moet kijken om te zien welke acteur op het toneel 
staat. Dat ik zelf mee moest spelen, vergat ik. Moeilijk werd voor mij de 
ceremonie van de algemene verbroedering. Ik zag geen dwingende noodzaak 
om mensen die me tot dan toe volkomen onbekend geweest waren te tutoyeren. 
De vanzelfsprekendheid waarmee ze dat van me verwachtten en waarmee ze 



zich gedroegen, bracht me in de grootste verlegenheid. Ik leerde een heleboel 
nieuwe gewoonten kennen. Het meeste wat ik deed of zei was een 
onopzettelijke inbreuk op die gewoonten. Ze moesten onaantastbaar lijken, 
maar de eerste dagen en weken leken ze mij de conventies van een negerdorp, 
en soms voelde ik me ook als een reiziger in een negerdorp. Ik vond het hele 
gedoe intimiderend. De banketten, de familiedagen, de gemeenschappelijke 
ondernemingen en de gesprekken waren even lawaaiig als vermoeiend. Maar 
geleidelijk werd die gevoeligheid minder. In het algemeen wordt het proces 
van aanpassing als iets zegenrijks beschouwd, maar ik weet niet of het in veel 
gevallen op een beneveling van de zintuigen en een afstomping van de 
zenuwen neerkomt. Ik was in hun ogen ruw en ze begonnen me ijverig te 
slijpen. Bereidwillig en misschien zelfs een beetje gevleid namen ze me in de 
sacrale familiekring op, maar tegelijk waren ze bang voor mijn andere 
geaardheid en ze stopten me in een soort onzichtbare kooi, de familiekooi, als 
een exotisch dier, dat je tegen betaling laat zien, ook al is het nog zo tam en 
denkt het er niet aan om te ontsnappen.  
 Dit zijn posthume overwegingen en ik zou er nog meer aan toe kunnen 
voegen, als ik niet bang was dat de hardheid van mijn huidige oordeel al te 
sterk verschilt van mijn toenmalige gedrag en gevoel. Want direct was ik geheel 
en al de hunne en hoorde er geheel en al bij. In mijn naïviteit als nieuwkomer 
liet ik me inpalmen en met hun interesses vullen, in hun relaties vervlechten en 
plezier in hun genoegens bijbrengen en ik dacht serieus dat het negerdorp 
waarin ze zo druk dartelden de grote wereld was. Ik was enthousiast over hen. 
De luxe waarvan ik mocht meegenieten, vertroebelde mijn blik. Ieder prachtig 
huis waarin ik voorgesteld werd, leek me een afspiegeling van het keizerlijke 
hof. In iedere bankdirecteur zag ik een man van almachtige bevoegdheden. De 
leegte van hun kringen ontging me; in hun gezichten ontging me de geestloze 
spanning van mensen die met een strootje tussen hun lippen zeepbellen bliezen 
en ijverig tegen elkaar opboden wie de grootste en glanzendste kon maken. Dat 
ze geen onderscheid maakten in waarden, dat al hun gedoe tot niets leidde, dat 
ze uiterlijk aan elkaar hingen als klitten, terwijl er innerlijk geen samenhang 
was, dat zag ik niet, en als ik het zag liet ik me in slaap sussen met vleiende 
muziek. Ik begreep de wet van de kraal nog niet, de griezelige macht van de 
kraal, al had die zijn tentakels al om me heen geslagen. In alle families was het 
hetzelfde: broers, zusters, de aangetrouwde familieleden en de neven en 
nichten waar er ieder jaar meer van waren, behoorden allemaal tot de kraal, 
hun wel en wee was het wel en wee van de kraal en de buitenwereld was iets 
vijandigs, iets wat argwaan wekte en eigenlijk onbekend was. Wat vond ik er 
dan zo fascinerend aan? Als je een wild prairiepaard een lasso om zijn nek 
gooit, begint het te trillen en verroert zich niet meer. Maar was dat echt mijn 
situatie? Niet eerder die van een overloper of een afvallige? Daar gaf ik me 
alleen geen rekenschap van. Ik kan rustig zeggen dat ik het niet wist. Natuurlijk 
was ik nooit helemaal zeker van mezelf. Die heimelijke onzekerheid zal wel de 



reden geweest zijn waarom ik mijn vriend Riemann bij Mewis introduceerde. 
Er was een goed excuus, want ik had Ganna, haar zusters en een van de 
zwagers die ik bijzonder waardeerde beloofd een paar hoofdstukken uit mijn 
nieuwe boek voor te lezen. Dat gebeurde ook en ik dacht dat ik me niet hoefde 
te beklagen over een gebrek aan begrip. Of was het alleen Ganna’s 
hartstochtelijke verrukking, waardoor ik het effect op de anderen niet zag? 
Vatten ze het niet een beetje op als volwassenen die luisteren naar de bewogen, 
maar ongetwijfeld verzonnen en daarom lachwekkende verhalen van een 
jongen die indiaantje speelt? Of als mensen voor wie een toverlantaarn de 
beelden laat dansen van kleine figuurtjes, engeltjes en duiveltjes? Toch, in een 
ziel die zich ervan afgekeerd had, viel het zaad op vruchtbare bodem: bij die 
van Irmgard. Maar dat merkte ik pas jaren later.  
 

26. Het smeltende 
 
Ganna was ondertussen op een wonderbaarlijke manier veranderd. Geen 
opstandigheid meer, geen scènes, niets meer van een nagel aan een doodkist. 
Een meegaande dochter en een liefdevolle zuster. Als vader ’s avonds 
thuiskwam, rende ze naar zijn slaapkamer, haalde zijn met bont gevoerde 
schoenen, knielde neer en maakte de veters van zijn laarzen los. De hele 
ochtend stond ze in de keuken, dat vroeger vermeden oord, schouwtoneel van 
het geestloze, en probeerde te doorgronden wat je met meel, olie, groene 
blaadjes, suiker en specerijen allemaal kon toveren. Het was niet interessant, ze 
zou het vast nooit leren, ze zou niet leren hoe je een ei kookt, maar het moest, 
het was gewoonte en de ingewijden beweerden dat het bij een goed huwelijk 
hoorde. Onder invloed van de literatuur van die tijd en als gelovig volgelinge 
van Nietzsche en Stirner had ze de familie en alle familietradities diep 
geminacht. Maar nu verguldde het geluk, dat ze als een zon in haar hart droeg, 
de onaanzienlijkste in huis, de laatste dienaar. Zelfs de oude Kümmelmann, die 
ze van jongs af aan vijandig had behandeld, verheugde zich in haar bezorgde 
belangstelling. ‘Wat heb je met onze Ganna gedaan?’ vroegen haar zusters en 
haar moeder. ‘We kennen haar niet meer terug.’ Als ze me vertelden hoe 
twistziek en hoe opstandig ze altijd geweest was en wat voor rare streken ze 
uitgehaald had, trok ik een ongelovig gezicht, want ik kende geen andere 
Ganna dan degene ik zag: een zachtmoedige, dromerige, glimlachende, tere en 
tedere verloofde.  
 Maar één ding vond ik vreemd. Hoe konden haar hersenen, die tot dan toe 
gevuld waren met verzen, grote namen en een verheven eerzucht, opeens een 
register worden van twintig à dertig verjaardagen, sterfdagen, gedenkdagen en 
familiejubilea? Dat ze van de ene dag op de andere een weekhartige piëteit 
tegenover de verste familieleden bij zichzelf ontdekte en bij iedere verdwenen 
nicht, iedere achterneef en iedere aangetrouwde tante op visite ging? De 



zwanen zeiden: ze wil met haar geluk te koop lopen, ze wil opscheppen met 
haar Alexander Herzog. Een boosaardige uitleg. Misschien had ze iets goed te 
maken. Ze was zo lang voor brutale rakker en enfant terrible doorgegaan, dat 
ze nu haast had om goede herinneringen achter te laten.  
 Ik weet niet waarom deze nieuwe trek in haar me zo verontrustte. Ik zag er 
iets krampachtigs in, iets hectisch en een ongezonde mengeling van tactiek en 
sentimentaliteit. Het werkte op mijn zenuwen. Maar ik had niet de moed om 
het haar te zeggen. Als ze merkte dat iets in haar me niet beviel, werd ze 
meteen heel wanhopig en hoorde me zo lang uit, dat ik liever alles ontkende, 
alleen om haar ongelukkige ogen niet te hoeven zien. Bij een bepaalde 
aanleiding kon ik me toch niet inhouden en liet haar mijn ergernis blijken. In 
een steeg in de binnenstad woonde het bejaarde echtpaar Schlemm, dat op een 
onduidelijke manier verwant was aan een uitgestorven tak van de Westfaalse 
Lottelotts, want er waren ook Keulse Lottelotts. Die Schlemms waren 
ontzettend vervelende mensen: hij was slechthorend en onnozel en zij kletste de 
oren van je hoofd. Ganna vleide hen, praatte hen naar de mond, streelde hun 
rimpelige handen, noemde hen oompje en tantetje en dweepte met hun wijze 
bezonnenheid en hun prachtige karakteristieke koppen. Op een dag liet ik me 
overhalen om met haar mee te gaan naar de familie Schlemm. Ze zei dat die 
lieve oude mensen maar één wens hadden: voor hun dood mij een keer te zien. 
Dat had ze zich zo voorgesteld. Nu, ik ging met haar mee, wat maakte het uit. 
Het leek wel een marionettentheater, waar de poppen de idiootste dingen 
zeggen. Er kwam geen eind aan dat halfuur. Maar het ergste was Ganna’s 
smeltende ontroering. Die begreep ik gewoon niet. Wat was de reden, wat had 
die voor zin? Twee zielloze, stomme skeletten en dan zoveel gevoel? ‘Ik heb 
met ze te doen,’ verontschuldigde ze zich naderhand, toen ik mijn ergernis niet 
voor me kon houden, ‘oompje heeft de hele tijd last van zijn lever en tantetje 
verzorgt hem al drieënveertig jaar.’ Ze keek me met een smeltend-smekende 
blik van haar grote blauwe ogen aan en ik werd een beetje bang, maar wist niet 
goed waarvoor.  
 

27. Het huwelijkscontract 
 
Tussen Kerstmis en Nieuwjaar, een paar dagen voor het aanbreken van het jaar 
1901 en daarmee van de twintigste eeuw, werd ik door de advocaat van de 
familie Mewis op een zeker uur op zijn kantoor ontboden. Toen ik 
binnenkwam, was de professor er al en de advocaat, een kordate heer met een 
officiersgezicht, begroette me niet zonder plechtigheid, en op een leren canapé, 
waar hij tussen documenten en juridische tijdschriften een plaats had 
uitgegraven, zat met een virginiasigaar in zijn mondhoek de notaris. Die 
overhandigde me een kalligrafisch perfect uitgevoerd document – in die tijd 
waren schrijfmachines op kantoren nog niet in gebruik – en dat document 



moest ik doorlezen. Ik deed mijn best. De grootte van de bruidsschat was met 
getallen aangegeven; de bepalingen volgens het vermogensrecht en het 
huwelijksrecht waren in een volkomen onbegrijpelijk Duits geformuleerd. Er 
stond ook iets over een bruidsprijs in het geval van een echtscheiding. Wat dat 
woord betekende wist ik niet. Omdat ik geen vragen stelde, voelde niemand 
zich geroepen om me iets uit te leggen. Het verveelde me. Ik tekende. Ik dacht: 
de professor is een man van eer, dus waarom zou ik niet tekenen? Het leek me 
niet gepast om vragen te stellen. Vijfentwintig jaar later kwam ik erachter wat 
ik ondertekend had. Een kwarteeuw verstreek voor ik in de gaten kreeg dat ze 
me erin hadden laten lopen. In de geest van de familie natuurlijk en volkomen 
loyaal. Ik had toch vragen kunnen stellen? Ik had van mijn kant toch ook naar 
een advocaat kunnen gaan? Maar zoiets kwam helemaal niet in me op. Het was 
de eerste keer dat ik met een notaris te maken had. Een notaris, dacht ik, is een 
verpersoonlijking van de wet, dus er kan je niets gebeuren. Daarvoor moest ik 
boeten.  
 

28. Riemann 
 
Met een onbehaaglijke verwondering had ik gemerkt dat de vrienden met wie 
ik tot dan toe omgegaan was me begonnen te mijden; ook Fürst en Muschilow 
zochten allerlei uitvluchten, als ik een afspraak wilde maken. Ik voelde de 
reden natuurlijk wel: ze keurden mijn huwelijk niet goed, allerlei roddels en 
praatjes over Ganna deden onder hen de ronde en één schreef me zelfs een 
verontwaardigde brief waarin hij, bijna zoals Fedora, de vriendschap opzegde 
en de impertinente opmerking maakte dat ik op het punt stond me te verlagen. 
Ik gooide de brief in het vuur. Pijnlijker vond ik dat Eduard Riemann me al een 
tijdje uit de weg ging; ik wilde het uitpraten, en omdat ik wist dat hij iedere 
avond naar de schaakclub ging waarvan ik lid was, ging ik er op een avond 
naartoe; het was al heel laat, ik vroeg hem naar een kamer te komen waar we 
alleen waren en riep hem regelrecht ter verantwoording. ‘Ik weet wat je tegen 
me hebt,’ begon ik heftig, ‘die aardige Fedora heeft je opgestookt. Ik begrijp er 
niets van, niets, niets. Het is een samenzwering. Waardoor is Ganna bij jullie in 
ongenade gevallen? Is het niet genoeg dat ik van haar houd? Had ik jullie eerst 
toestemming moeten vragen?’ ‘Zo vraag je dat niet, beste Alexander,’ 
antwoordde hij met een rare, nasale stem, ‘zo ligt het niet. Je hebt tientallen 
vrienden, hier en elders, die je doen en laten met bepaalde verwachtingen 
volgen. Heel hoge verwachtingen. Die vinden de gedachte dat je je verkoopt, 
neem me niet kwalijk dat ik het zo direct zeg, moeilijk te verdragen.’ ‘Mezelf 
verkopen? Riemann! Dat meen je toch niet serieus. Mezelf verkopen? Pas op je 
woorden!’ ‘Wat moeten we er dan van denken? Wij vinden niet dat Ganna 
Mewis de vrouw is die bij je past.’ ‘Waarom niet?’ ‘Dat is niet uit te leggen. We 
maken ons zorgen over je. Je komt op de verkeerde weg. Je komt in een 



verkeerd milieu. We zijn bang dat je tegen je principes ingaat.’ ‘Riemann, voor 
geen prijs ter wereld zou ik me verkopen, zoals jij het noemt. Ken je me niet? 
Moet dat nog bevestigd worden?’ ‘Direct zou je dat zeker niet doen.’ ‘Indirect 
dan?’ ‘De vormen zijn vaak heel versluierd, de mogelijkheden om jezelf voor de 
gek te houden zijn onbegrensd.’ ‘Ik heb er goed en lang over nagedacht.’ ‘Dat 
geloof ik graag. Maar toch: doe het niet. Stop nu. Meteen. Ga naar India, naar 
Kaapstad, waar je maar wilt, en als je geen geld hebt, geef ik je wat je maar wilt. 
Ik regel alles.’ ‘Maar jongen! Om godswil! Wat een onzin! Daarvoor is het in 
ieder geval te laat.’ ‘Ben ik niet met je eens.’ ‘Ik... maar ik kan niet zonder Ganna 
leven.’ ‘Dat is wat anders, maar dat geloof ik niet.’ ‘Wat heeft dit te betekenen, 
Riemann? Ik zit er niet aan vastgeklonken. Als het misgaat, kan ik er altijd nog 
mee stoppen.’ Riemann keek naar me met een eigenaardige, welwillende ironie. 
‘Jij wordt nooit een mensenkenner, Alexander,’ zei hij, ‘denk je echt dat je ervan 
af komt?’ Ik was verbijsterd, ik wilde kwaad worden, maar hij ging rustig door: 
‘En nog wat, beste jongen. Heb je wel eens goed naar haar moeder gekeken? 
Die vrouw is psychisch zwaar aangeslagen. En dan druk ik me nog voorzichtig 
uit. Zo’n erfelijke belasting... Zeker, er zijn veel kinderen... Maar Ganna is van 
de neergaande lijn. Haar geestelijke evenwicht... Ik weet het niet... Als je er oog 
voor hebt...’ ‘Die toespeling vond ik pijnlijk. Ik verdrong dat argument. Jammer 
genoeg deed ik dat bij ongemakkelijke argumenten altijd. ‘Daar wil ik niet over 
nadenken,’ zei ik, ‘dat gaat te ver, dat is oneerlijke concurrentie met God.’ ‘Dat 
kunnen we toch niet laten, beste jongen, dat is zijn manier om ons in beweging 
te brengen.’  
 Die nacht ging ik niet meer naar bed. Eerst liep ik doelloos door de wind en 
de sneeuw door de straten en daarna zat ik tot de ochtendschemering in een 
kroeg in een buitenwijk, waar voerlieden en marktvrouwen kwamen.  
 

29. Cadeaus 
 
Ik stond met Ganna voor de tegen elkaar aan geschoven tafels, waarop de 
huwelijkscadeaus neergezet waren. Er waren knalbonte sofakussens met 
jugendstilmotieven, avontuurlijk gevormde lampenkappen, grillige bronzen 
beeldjes, metalen kikkers en honden als kandelaars, de Stephanstoren en de 
graftombe van de Medici als presse-papier, nymfen met gaten in hun hoofd als 
parfumflesjes, Venetiaanse gondels als inktstel en fotolijsten met gouden 
sparappels. Daarnaast ook nuttige dingen, praktische dingen, boeken, 
tafelzilver, porselein, bonnen voor kleding en meubilair. We wilden immers 
geen woning betrekken, maar eerst een jaar op reis gaan. Ik was heel tevreden 
met de cadeaus. Nog nooit had ik zo’n pakhuis vol bezit gehad, vol echt bezit. 
Alles leek mooi en alles leek goed. Natuurlijk had ik niet het gevoel dat het 
werkelijkheid was. Wat was dan werkelijkheid voor mij? Niet eens mijn hemd, 
niet eens mijn pen. De voortdurende stilzwijgende overeenkomst met degenen 



die wat alleen in schijn bestond als waar beschouwden, was enorm inspannend. 
Niet alleen dat. Ik had soms het idee dat er iets in mij gedood werd. Ik wist niet 
wat het was, maar in ieder geval werd er iets gedood. Daardoor moesten ze het 
ware ook als schijn beschouwen, zo waren ze nu eenmaal. Hier, bij de 
cadeautafel, werd ik achter al die dwaze blijdschap om dingen voor het eerst 
gekweld door de angst dat Ganna misschien ook bij die voortdurende kleine 
moordpogingen betrokken was, zij die ik moest leiden en die ik in mijn leven 
op moest nemen. Want wat betekenden die stralende ogen en wat betekende 
dat gejuich? Zeker, ze leeft met een gespleten bewustzijn, half onder de mensen 
en half onder de sterren. Een prinses die haar bruiloft viert. Een sprookjesfiguur 
die weggezweefd is naar onbekende sferen van geluk. Ze herkent niemand 
meer. Ze haalt voorwerpen en gezichten door elkaar en omgekeerd. Als je ’s 
morgens vroeg wakker wordt met het gevoel dat je een roos bent of een 
zonbeschenen wolk, kun je niet in gewone taal met mensen omgaan, je stamelt 
en je praat een beetje dwaas. Valse gotiek, valse barok, valse renaissance: wat 
maakt het uit? Het waren tekenen van liefde en tekenen van overwinning.  
 ‘Kijk,’ zei ze aandachtig, ‘dit is van tante Jettchen en dat van oom Adalbert 
en dat van hofrätin Pfeifer, wat lief dat ze daaraan gedacht heeft!’ En Ganna’s 
verrukking sloeg op mij over, alsof ze me een toverdrank had laten drinken.  
 

30. De bruiloft 
 
En die werkte nog door op de trouwdag, een januaridag met sneeuwjacht. In 
mijn herinnering, laat me nadenken, was er urenlang een onbeschrijfelijk 
lawaai. Krijsende vrouwenstemmen, onwelluidende mannenstemmen, 
gerammel van borden, geschuif met stoelen, geknal van kurken, vleesgeuren, 
zoete en zure smaak op de tong, onophoudelijk open- en dichtgaan van deuren 
en een komen en gaan, nietszeggende telegrammen, handen die je moest 
schudden, droge en vochtige, vlezige en dorre, warme en koude, ruwe en 
gladde, beweeglijke en stijve. Een trouwritueel, vernederend en beledigend, 
omdat holle frasen zich aanmatigden je morele vrijheid in te perken, alsof je een 
veroordeelde het gevangenisreglement voorlas. Verder het beeld van een 
Ganna die in het wit als een slaapwandelaarster over de aardbodem leek te 
zweven en die met de vreemd gegeneerde, veelbetekenende glimlach van de 
conventionele bruid aan tafel zat. Het beeld ook van haar moeder, die haar arm 
om mijn schouder legde, me in een vensternis op een bank trok en temidden 
van de drukte met een vreemde blik in haar ogen en een enge glimlach bizarre, 
onverwachte dingen zei als een spook in een feestelijke bijeenkomst, door 
niemand anders gehoord en waargenomen dan door mij. Het was een 
bestendige, niet aflatende indruk.  
 Daarna de ene tafelrede na de andere. Toespraken van de zwagers, die met 
hun ontwikkeling en belezenheid pronkten, van de huisvrienden, die per se 



grappig moesten zijn, van een collega van de professor van de filosofische 
faculteit, die als bij de onthulling van een monument met bulderende stem 
Ganna’s deugden prees, van een opperbevelhebber van de artillerie ten slotte, 
een echte generaal – nog nooit had ik met een echte generaal aan tafel gezeten – 
die hoera riep voor de “begaafde en sympathieke jonge echtgenoot” en de wens 
te kennen gaf dat die “in de toekomst net als in het verleden op de weg van 
wetenschap en kunst mocht voortschrijden”. Alles bij elkaar, denk ik nu, was 
het een soort beknopt overzicht van de zeden en gewoonten van die tijd. Het 
leven van de rijke burger als matinee met begeleiding van een licht 
aangeschoten orkestje van vier man. Maar ik voelde me helemaal geen 
buitenstaander. Ik hoorde erbij en werkte actief en ontroerd mee. Toen ten 
slotte de zes dochters en de gevestigde schoonzoons met een half dozijn 
speciaal voor dit doel erbij gehaalde kleinkinderen langs de stoel van de 
professor defileerden om hem na zijn krachtige slotwoord op zijn voorhoofd te 
kussen, toen hij vervolgens opstond en temidden van hen oprees als koninklijke 
patriarch en onbetwist heerser over de kraal, zodat je in gedachten de 
generaties tot in het volgende millennium voortgezet zag, wanneer zijn persoon 
al sage en symbool zou zijn, en toen Ganna, overweldigd door de grootsheid 
van het historische ogenblik, zich aan zijn borst vlijde en snikkend voor alles 
bedankte wat hij haar gegeven had, toen werd ik zelf meegesleept en keek naar 
de stamvader met de rossige baard op als naar mijn beschermheer.  
 Daarna meteen verdwijnen, herademen in de frisse winterlucht, de rit naar 
het station in een denderende wagen, alleen met Ganna, die nu Ganna Herzog 
heette.  

 
  



II. DE TIJD VAN DE ZEKERHEDEN 
 
  



31. Het probleem van het met zijn tweeën zijn 
 
We reisden in lange etappes met veel onderbrekingen van het Tiroler gebergte 
naar Sicilië. We waren heel gelukkig.  
 Ik was nog nooit langer dan drie dagen met iemand in dezelfde kamer 
geweest, niet met een kameraad en niet met een vrouw. Goed dat ik aan 
ruimtelijke beperking gewend was en geen last had van een krappe ruimte. We 
hadden afgesproken ons zwerversleven zo bescheiden mogelijk in te richten. 
Ganna vond het prachtig om een man te hebben die zijn bedrijf in zijn hoofd 
had zitten en zijn praktische aangelegenheden aan ieder cafétafeltje in tien 
minuten kon afhandelen.  
 De nieuwe zorgeloosheid leek wel een droom. Toch kwam die als iets 
vreemds in mijn leven. Als een jarenlange last plotseling van je afvalt, is de 
toestand daarna niet altijd een verlichting. Je moet vechten. Je ademhaling 
verandert. Ik had altijd zoveel eenzaamheid gehad als ik nodig had; nu had ik 
die helemaal niet meer, overdag niet en ’s nachts niet. Ganna was er 
voortdurend en ze wilde gezien en gehoord, beschermd en bemind worden. En 
liefde geven. Als je liefde uit de grond zou kunnen scheppen, had ze die uit de 
grond geschept, alleen om mij  te bewijzen hoe onuitputtelijk haar voorraad 
was.  
 Maar het komt tot allerlei incidenten, die moeilijk te vermijden zijn, wanneer 
je in een kamer met twee bedden verblijft en wanneer in de hoeken en naast de 
deuren de reiskoffers opgestapeld staan. Ik zit bijvoorbeeld stil te lezen in een 
boek. Om me niet te storen, sluipt Ganna op haar tenen door de kamer. Maar o 
jee: er staat een stoel in de weg, en ze stoot hem om. Groot kabaal. Of een glas 
valt uit haar handen. Of een kofferdeksel knalt dicht. Duizend haastige excuses. 
Ze heeft echt pech. Je moet haar troosten, als ze pech heeft. Ze leeft op voet van 
oorlog met de dingen. Ze verliest haar portemonnee: ontzetting. Ze gooit een 
brief in de gleuf van een huisdeur in plaats van in de brievenbus: roerend 
verdriet. Je moet haar troosten. Je kunt onmogelijk boos op haar zijn, als ze 
wildvreemde dames en heren vertrouwelijk en met een serafijns stemmetje 
aanspreekt als of het allemaal oompjes en tantetjes Schlemm zijn: ze vergist zich 
gewoon, ze loopt te veel te dromen. Of wanneer ze op een wandeling in 
afwachting van een rustpauze genoeg boeken meesjouwt voor een 
staatsexamen. Het is grappig. Je moet erom lachen. Ze ziet in dat je erom moet 
lachen en ze lacht mee. Maar het resultaat is niet dat ze het een volgende keer 
anders doet. Ze leeft met ideaalbeelden. En daarmee doet ze als de beroemde 
vogels, die de door Apelles geschilderde druiven willen pikken. Ik zou een 
beetje orde in haar geest willen brengen, een beetje samenhang. Moeilijk. Ganna 
behoort tot de mensen die niet in staat zijn ervaringen op te doen en op grond 
van ervaringen te handelen. En ervaring kan net zo min meegedeeld worden 
als verdriet. Ik voel direct dat ik haar zou moeten vormen. Ik zou haar een 
gestalte moeten geven, want die heeft ze nog niet. Het duurde lang, heel lang 



tot ik erachter kwam dat ze niet te vormen is. Niet door haar zachtheid of haar 
hardheid. Iets zachts kun je vormen, net als iets hards. Alleen wat ertussen zit, 
het vloeiende, het gelei-achtige, dat wat eeuwig van substantie verandert, is 
niet te vormen.  
 

32. Gevoelig zieltje 
 
In haar onschuld geloofde ze dat je je aan een geliefde man alleen maar hoefde 
te geven om hem gelukkig te maken. Haar zintuigen waren niet 
gedifferentieerd. Tot volkomen overgave was ze niet in staat, doordat de wil in 
haar nooit helemaal verdween. Ze wilde willoos worden en verder ging het 
niet: de kiem van een noodlot. Qua temperament was ze een ongetemde 
natuurkracht en ieder poging tot verfijning mislukte. Ze beschouwde het haar 
hele leven als een brutale inbreuk op haar persoonlijkheid, als je het duistere, 
elementaire in haar wilde beteugelen en veredelen. Ze begreep de poging niet 
eens. En het instinct was het enige dat haar tussen een poëtiserende 
spiritualiteit en een aardse binding in hield, in een gevaarlijk evenwicht. Ik 
begreep instinctief dat ik haar die onbevangenheid niet af mocht nemen.  
 Ik was ook niet de man die in dit opzicht opvoedkundig had kunnen 
werken. Ik had zo’n diep ontzag voor het onveranderlijke zo-en-niet-anders van 
ieder schepsel, dat ik de moed niet op kon brengen om juist het duisterste en 
allergeheimste van een mens te vormen en bloot te leggen. Met lafheid in je lijf 
kun je niet opvoedend bezig zijn. Ik was ook geen meester in de liefde, alleen al 
daarom niet, omdat mijn zintuigen door een soort schuldbewuste donkerte 
onvrij waren. Dit moet allemaal gezegd worden: het is de verborgen wortel van 
alles wat volgt en niemand zou anders begrijpen hoe de dingen zich 
ontwikkeld hebben.  
 Schuld: ik vermijd het woord; toch lag er vanaf het begin schuld in mijn 
relatie met Ganna. Voor zover ik namelijk geen hartstocht voor haar voelde. 
Daar kwam ik niet direct op. Het werd me pas langzaam duidelijk. Toen het me 
duidelijk geworden was, moest ik Ganna’s plotselinge aanvallen van hartstocht 
met een heimelijke schrik afweren. Ze begreep me verkeerd. Ze moest me wel 
verkeerd begrijpen, anders was ze immers volkomen gedesillusioneerd. Dat 
wilde ik niet op mijn geweten hebben. Ik moest zorgen dat ze zo lang mogelijk 
haar illusies behield. Dat was niet zo moeilijk. Ze vluchtte in een fictie. Ze 
maakte van mij een Robert Browning en van zichzelf een Elisabeth Barrett. 
Door het beeld van een intellectueel hoogstaand huwelijk was ze in staat mijn 
groeiende tegenzin in liefdesbetuigingen, waar ze naar hongerde, in een 
metafysische verbondenheid anders uit te leggen. Ik bewonderde de kracht 
waarmee ze in een fictie kon leven. Mijn bewondering voor haar was toch al 
onverminderd. Ik kon al mijn literaire plannen met haar bespreken. Na korte 
tijd beheerste ze de vaktermen als een ervaren literator. Toen de berichten die ik 



uit Duitsland kreeg er geen twijfel meer over lieten bestaan dat mijn boek niet 
alleen een artistiek, maar ook een commercieel succes was (wat overigens niet 
tot aanzienlijke inkomsten leidde, omdat ik van uitgever veranderd was en de 
oude een hoge afkoopsom en de terugbetaling van voorschotten geëist had), 
merkte ik dat ze de rust en evenwichtigheid verloor die tot dan toe als een 
zachte glans op haar gelegen had. Het leek wel of ze opeens niet meer zo zeker 
van me was. Ik vroeg haar eerlijk of dat zo was. Ze gaf het aarzelend toe. Ze 
vond dat het haar taak was de verlokkingen van de wereld en de zoetheid van 
de roem niet tot me toe te laten. ‘Waarom?’ vroeg ik verbaasd. ‘Waar ben je 
bang voor?’ Ze dacht dat ze geen waarborgen voor de toekomst had. ‘Hebben 
we dan waarborgen nodig, Ganna?’ vroeg ik. Natuurlijk, antwoordde ze, het 
heden was te weinig. ‘Maar je kunt toch niet,’ zei ik, ‘als een kangoeroevrouwtje 
je jongen in een huidplooi met je meedragen?’ Jawel, dat kon ze en dat wilde ze, 
antwoordde ze met haar charmante, sluwe glimlach. Ze had niet genoeg 
zekerheid. Ze verlangde naar meer zekerheid. Dat gaf ze toe. Ik streelde 
kalmerend haar haar. Ik noemde haar gevoelig zieltje, met de tederste naam die 
de Duitse taal bezit.  
 

33. Bankrekening en anankè 
 
In Taormina logeerde we in een met steen bekleed hol in een spelonk. In de 
bedden zaten wantsen. De muggen vraten ons op en netten waren er niet. 
Ganna stak ’s avonds allerlei dingen aan die rook maakten, maar daarna stikten 
we ’s nachts in de walm en de stank. Hadden we per dag twee lire meer 
uitgegeven, dan hadden we menswaardig kunnen wonen. Daar wilde Ganna 
niets van weten. Het budget bewaken was haar grootste zorg. Budget was een 
van de toverwoorden waarvan er aan de horizon van ons huwelijk 
langzamerhand heel wat verschenen, als glimwormpjes bij invallende 
duisternis. Het begrip budget was verbonden met het begrip bankrekening. De 
bankrekening was de grootste glimworm, de griezeligste en eveneens een 
toverwoord. Haar vader had haar ingeprent dat ze onder geen beding aan het 
kapitaal mocht komen en nooit een heller meer mocht uitgeven dan de rente. 
‘Iemand die op zijn kapitaal teert, is tot ieder misdrijf in staat,’ luidde het 
dreigende dictum van de professor. Ganna had er haar devies van gemaakt. 
Haar vader, die steeds meer de aanbeden figuur werd, naarmate hij verder weg 
kwam te staan, was in zekere zin de hogepriester van het “kapitaal”, een zeer 
vereerde fetisj, en hij hield zijn machtige hand boven de geheimzinnige 
instelling van die veilige papieren waarop de bankrekening berustte. Het waren 
louter zekerheden.  
 Ganna wist natuurlijk dat het prachtig ronde bedrag van tachtigduizend 
kroon verminderd was met het bedrag dat nodig geweest was om mijn 
schulden te betalen. Ze had een financieel plan ontworpen om het onbrekende 



bedrag weer aan te vullen. Volgens dat plan mochten we de komende jaren in 
plaats van de zesendertighonderd kronen, de opbrengst van de vierenhalf 
procent rente, maar drieduizend opnemen; de rest moesten we aan het kapitaal 
toevoegen en het extra verbruik moest uit mijn inkomen bekostigd worden. Dat 
leek me een geniale oplossing. Uiterste spaarzaamheid was dus geboden. Iedere 
wants en iedere mug in het miserabele onderkomen van signor Pancrazio 
veraanschouwelijkte in zekere zin het garantiesysteem met de hogepriester en 
het veilige tabernakel. Wat een aandoenlijke moeite deed Ganna om mij te 
bewijzen dat mijn spottende minachting voor die godgelijke zekerheden 
lichtzinnig en onwetend waren. Ze sprak bezwerend over het ethos van de 
zelfbeperking en de morele plicht om het noodlot het zwaard te ontworstelen 
waarmee het de edele mensen voortdurend bedreigde. Verdiept in de lectuur 
van Plato, met in haar opgeheven hand het potlood waarmee ze in de marge 
aantekeningen maakte, en met een frons in haar kindervoorhoofd wees ze op 
de anankè, die alles doordringende macht, waarvoor je moest buigen. Het 
maakte indruk op me. Ik was het met haar eens. In feite was ik niet de baas over 
het geld. Al stond de bankrekening ook op mijn naam, ik onderwierp me 
zonder protest aan al Ganna’s bezuinigingsmaatregelen. Ik was helemaal in de 
situatie van een man die uit trots en zelfrespect geen vreemde privileges 
aantast.  
 

34. Een oerwezen? 
 
Ik maakte een excursie op de Etna en had Ganna beloofd de avond van de 
derde dag weer bij haar te zijn. Maar ik verdwaalde op de lavavelden en daarbij 
sloeg het weer om en ik moest een toevlucht zoeken in de hut van een herder. 
Daardoor kwam ik zes uur later terug. Ganna had met groeiende opwinding op 
me zitten wachten. Al om zes uur ’s middags alarmeerde ze signor Pancrazio en 
zijn mensen. Twee uur later eiste ze huilend dat ze de politie moesten 
waarschuwen en er een afdeling carabinieri op uit moesten sturen. Om elf uur 
liet ze zich door de smeekbeden van de hele familie van de waard en de Duitse 
gasten niet weerhouden om haar regenjas aan te trekken en snikkend de 
stikdonkere landweg af te lopen met achter haar Pancrazio’s twee zoons, die 
haar eindelijk zover kregen dat ze terugkwam. Toen ik tegen middernacht 
arriveerde, viel ze me met een gillende schreeuw om de hals als een gek. 
Pancrazio en zijn mensen, die door zoveel echtelijke liefde geschokt waren, 
behandelden haar vanaf dat moment met het eerbiedige respect waartoe alleen 
Italianen in staat zijn. Een veertienjarig meisje uitte met een vertederende 
wijsneuzigheid het vermoeden dat de buitenlandse signora waarschijnlijk in 
verwachting was. Wat al gauw waar bleek te zijn. Toen twee dagen later de 
zuidenwind het gele stof van de Sahara naar het eiland waaide, gele 
schemering het landschap omhulde, de Etna vuur spuwde en de geschrokken 



bevolking processies organiseerde, zei Ganna met de grote ogen van een 
sybille: ‘Begrijp je nu mijn angst? Ik voelde het. Het zat al in me.’ Ik vroeg me 
bedrukt af hoe ik in het vervolg tegen dergelijke ongeremdheden opgewassen 
moest zijn. Ik zou haast geloven dat er een samenhang was tussen haar en de 
duistere krachten van de natuur. Verwonderd vroeg ik me af hoe zo’n 
oerwezen uit de nuchtere schoot van de familie Mewis ontsnapt kon zijn.  
 

35. Terugkeer 
 
De zwangerschap was niet gepland. We hadden ons voorgenomen de eerste 
twee jaar geen kind te krijgen. Je kunt niet met een kind zonder huis door de 
wereld trekken. Het was in Rome, dat ze me bevend van geluk de grote 
bekentenis deed. Een vorst kon zich niet verantwoordelijker wanen dan Ganna 
in afwachting van haar moederschap. Ze liet specialistische medische werken 
uit Wenen komen. Ze volgde een zelfbedacht dieet vol ontberingen. Ze zocht 
een Duitse arts op en overlegde urenlang met hem. Ze ontzag haar lichaam 
liefdevol. Ze liep binnen en buiten op haar tenen. Ze dacht alleen maar aan het 
kind. Haar enige zorg was of het mooi zou worden, mooi en belangrijk. Ze was 
ervan overtuigd dat ze dat in haar macht had. Ze was bijgelovig als een boerin 
en op haar hoede voor lelijke indrukken. Iedere dag bracht ze de ochtend door 
in de Vaticaanse collecties en zat de meesterwerken van de beeldhouwkunst 
geboeid in zich op te zuigen. Ze kocht een foto van het Napolitaanse fresco dat 
de rustende Narcissus voorstelt. Ze hing de foto boven haar bed en keek er voor 
het slapengaan en bij het wakker worden met een zichzelf hypnotiserende 
overgave naar. Ze achtte haar tomeloze wil ook in staat het proces van 
menswording te beïnvloeden. Ik mocht haar daarin niet van de wijs brengen, 
anders werd ze boos. Ze werd kwaad om ironische opmerkingen. Ze had geen 
gevoel voor ironie. Ze kon niet om zichzelf glimlachen en vond zichzelf heilig. 
En daar kwam nog wat bij. De definitieve zekerheid waarnaar ze smachtte, die 
had ze nu. Omdat ze haar kind niet in een buitenlandse stad ter wereld wilde 
brengen en in de buurt van haar familie wilde zijn, keerden we in de herfst naar 
Wenen terug.  
 

36. De gele kamer 
 
Ik was daar bang voor. Ik vreesde de aanspraken van de familie en de 
onbekommerdheid waarmee ze bezit zouden nemen van mijn persoon. Ik 
vreesde het ommuurde bestaan. Als ik eens en voor altijd besloot het leven te 
leiden van een burger en belastingbetaler, met de rugdekking van de 
bankrekening tegen alle gevaren, met het troetelkind en de trots van de families 
Mewis, Schlemm en Lottelotts, dan was het uit met de fakkeltocht en de 



simsonstrijd, dan hadden Fedora en Riemann gelijk, dan was ik verkocht en 
verraden. Maar Ganna wist al mijn angsten uit mijn hoofd te praten. Ze sprak 
met zoveel vertrouwen en enthousiasme over een leven in stille huiselijkheid, 
dat ik me goedgelovig schikte.  
 Na veel zoeken huurden we ver weg in de westelijke voorstad, ook ver van 
huize Mewis, een klein gemeubileerd huis met een tuin, dat de hele winter vrij 
was. Ganna wilde zich nog niet definitief vestigen. De inrichting zou te veel 
geld kosten. Uitstellen was voor haar zoiets als sparen. De ene kant van het huis 
lag aan een bochtige straat met huizen met één verdieping en kleine 
voortuintjes. Iedere twintig minuten ratelde er een stoomtram voorbij. De 
locomotief had een klok, die je van ver hoorde luiden en nog lang nadat hij 
gepasseerd was. Wat Ganna zo aantrekkelijk aan de woning vond was een 
kamer als een zaal met een glazen wand naar de tuin, die vooraan veel licht 
kreeg, maar achteraan zo donker was dat je ook overdag de gaslamp moest 
laten branden. Dat was de salon voor de visite, de woonkamer en de eetkamer 
en mijn werkkamer, en bovendien sliep ik er op een divan tussen twee muurtjes 
in de weken voor Ganna’s bevalling. De kamer was citroengeel gesausd en door 
een portière van dikke stof in twee helften verdeeld. Tegen de linkermuur 
bevond zich de stervende Galliër en tegen de rechtermuur de doornuittrekker, 
beiden op met stof beklede kisten als sokkel, beiden in gips; souvenirs uit 
Rome. Ik ben daar zo uitvoerig over, omdat de kamer voor mij veel noodlottigs 
had. Er is nog weinig bekend over de invloed van een ruimte op iemands 
stemming, gedachten en besluiten. Een duim meer of minder in de hoogte of de 
breedte en het levensgevoel is anders. Ik voelde me als in een te wijd en in een 
uitdragerij gekocht pak, dat om je lichaam slobbert. Ik voelde me nooit echt 
thuis in die kamer. Als ik ’s nachts wakker werd, sijpelde het sneeuwlicht door 
de kieren in het gordijn; dan was ik het liefste door het raam de tuin ingegaan 
om iets jongensachtigs te doen, misschien de belachelijke kamer met 
sneeuwballen te bekogelen. Of ik wenste dat er kabouters kwamen die aan mijn 
schrijftafel gingen zitten en het werk deden dat mij niet wilde lukken, waar ik al 
weken op zat te ploeteren, terwijl de bellende locomotief brutaal door mijn 
hoofd denderde. Je kunt beter geen drukke vrouw om je heen hebben, als je 
bezig bent een teer beeld te schilderen en een teer weefsel te spinnen. Het is niet 
één vrouw, maar het zijn er veel, er zijn zoveel Ganna’s als de dag wakkere 
uren heeft, en ze willen allemaal iets anders, ze zijn allemaal vol van zichzelf, ze 
zijn allemaal blij, opgewonden, iets van plan en hebben een verzoek, en veel 
ken ik er nog niet eens en ik moet eerst aan hen voorgesteld worden.  
 

37. Ik krijg zakgeld 
 
Er moeten kinderkleertjes aangeschaft worden. De huur moet betaald worden. 
Het personeel moet zijn loon krijgen. Ik heb een winterpak nodig. Ganna heeft 



een jas nodig. De rente is niet toereikend. Het kapitaal moet aangesproken 
worden: Ganna’s nachtmerrie. We moeten iets van het “veilige” verkopen, tot 
Ganna’s ontzetting. Het heilige respect voor het banktegoed heeft mij al 
aangestoken. Er is niets onaangenamers dan geld en de geldmentaliteit. Op de 
eerste van de maand ga ik naar de bank om het nodige geld voor het 
huishouden op te nemen. Ik voel me een dief. De kassier achter het loket, een 
lange, magere man met een goudgerande bril, is de plaatsvervanger op aarde 
van de oude Mewis; straks zal hij me aan een streng verhoor onderwerpen. 
Iemand die aan het kapitaal komt, is tot ieder misdrijf in staat. Ganna’s kleine 
handjes omvatten het banktegoed als een wetsrol. De kassier laat de 
bankbiljetten op de marmeren plaat fladderen, het kapitaal ruist. Ik tel ze 
schuw na, en als ik ze in mijn portefeuille steek, heb ik het gevoel dat ik de man 
achter het loket te slim af geweest ben en er met onrechtmatig verkregen geld 
vandoor ga. Ik verwijder me met de passen van een fraudeur. Ik heb geen rust 
voor ik het geld tot op de heller en de pfennig bij Ganna afgeleverd heb. Ganna 
noteert, Ganna verrekent en Ganna geeft me mijn zakgeld. Ja, mijn zakgeld, als 
een kostschoolleerling. Ik vind het vanzelfsprekend. Waar is contant geld voor 
nodig, als je kost en inwoning hebt? Ik heb veel zin het de man achter het loket 
de volgende keer te vertellen om me te verdedigen. Dan zal hij milder over me 
oordelen.  
 

38. Het gaat niet allemaal zoals het moet 
 
‘Gaan we gauw eten?’ vraag ik chagrijnig, als de pendule in de geelgesausde 
hooimijt twee uur slaat. ‘Dadelijk, Alexander,’ fluistert Ganna ontzet, een van 
de vele dagelijkse Ganna’s, ‘dadelijk.’ Maar wat het morsige “meisje voor dag 
en nacht” dan op tafel zet! Dingen die onherkenbaar geworden zijn. Vlees dat 
er als houtskool uitziet. Taarten die aan boekbanden herinneren. Soepen 
waarvan het enige voordeel is dat ze dampen. Alles met enorme ijver 
klaargemaakt door Ganna, met oneindig veel moeite. Ganna’s moeite is een 
hoofdstuk apart. Stel je een razende stootkracht voor waar niets op volgt, die in 
rook opgaat, spoorloos. Een haast wetenschappelijke grondigheid, een heel 
serieus plan, en een resultaat ongeveer alsof iemand met een moker een vlieg 
op de ruit doodslaat. Alles is goed overwogen, de aanpak is radicaal, maar de 
ruit gaat in gruzelementen, wat ieder ander aan zag komen, alleen Ganna niet. 
Ganna is stomverbaasd. Met haar keukenschort voor staat ze achter het fornuis, 
roert met de pollepel het deeg in de pan, en op het aanrecht liggen de gedichten 
van Hölderlin opengeslagen, waar ze dromerig een blik in werpt. Als het deeg 
van onderen aangebrand is, kan ze zich niet redden en scheldt op het 
dienstmeisje. Ik zie wat de kern van het probleem is en zeg belerend: ‘Zie je, 
Ganna, Hölderlin lezen en pannenkoeken bakken, dat gaat niet samen. Je moet 
kiezen.’ Ganna ziet het in, maar het is moeilijk, omdat ze altijd tegelijk vol van 



God en van het nut is. Je kunt rustig zeggen dat ze hevig haar best doet. Om mij 
een dienst te bewijzen is geen moeite haar te veel en geen ongemak te groot. 
Maar alles mislukt door te veel voorbereiding. Altijd wanneer ze haar best doet 
om mij rustig te laten werken, gebeurt het dat ze de genoemde symbolische 
stoel omstoot. Er zijn huisduiveltjes die het op haar gemunt hebben. Haar 
gloeiende ambitie laat alles smelten wat ze aanpakt. Ik vind het interessant, 
adembenemend zelfs, maar het is niet wat je noemt een vredig bestaan. Je voelt 
je als op een schip dat door de onhandigheid van de stuurman voortdurend in 
de branding ronddanst.  
 Dan de gedienstige geesten. Het eerste meisje bleef zes dagen, het tweede 
drie, het derde twee weken en geen van de volgende langer dan drie weken. 
Ganna heeft er geen verklaring voor en ook ik sta voor een raadsel. Pas 
geleidelijk aan gaat me een licht op. Ik kom erachter dat onder Ganna’s 
heerschappij iedere fout van iemand meteen een zonde wordt. Het is 
geheimzinnig. Iemand komt als snoeper en gaat als dief. Iemand die slordig is 
wordt iemand die alles kapotmaakt. Omdat Ganna geen idee heeft hoe je een 
bed opmaakt en een deurknop poetst, worden haar bevelen met stille hoon 
ontvangen. Ze weet nooit hoeveel tijd een karweitje kost. Of ze eist iets 
onmogelijks, of ze wordt bedrogen. Ze begrijpt het volk en zijn taal niet. Haar 
wat gezwollen manier van praten maakt de mensen achterdochtig en ze 
wantrouwen haar. Eerst is ze poeslief en zonder overgang wordt ze grof. Door 
de burgerlijke hoogmoed van de dochters van Mewis en hun literaire vorming 
is ze niet in staat de dienende mens als een gelijke te zien. Ze zou het soms wel 
willen, maar het lukt niet. Bij de kleinste ruzie wordt ze kwaad en haar ogen 
schieten vuur. In het begin kan ik kalmerend werken, maar later keert haar 
woede zich dan ook tegen mij. Ik moet haar wel laten begaan, want anders zou 
het huiselijke gekibbel te vermoeiend worden. Er was een Resi, die het voor 
elkaar kreeg Ganna om haar vinger te winden, door haar opzichtig te vleien; zij 
haalde op een avond de linnenkast leeg en verdween. Er was een Kathi, die 
verschillende minnaars had, en toen Ganna een van hen in de keuken betrapte, 
was er een enorm geschreeuw van beide kanten. Er was een Pepi, die door de 
politie gearresteerd werd, omdat ze verdacht werd van brandstichting. Er was 
een Hanna, die zwaar aan syfilis bleek te lijden; toen we haar ontsloegen, sloop 
haar vrijer ’s nachts het huis binnen en bedreigde me met een revolver. Er 
kwamen tijdelijke dienstmeisjes, zo smerig en verwaarloosd of ze bij een razzia 
bijeengehaald waren. Er kwamen hulpen in de huishouding die onder hun 
rokken meel, rijst en weckglazen wegsleepten. De hele ochtend ruikt het naar 
overgekookte melk. Meisjes komen en meisjes gaan. Urenlang hangt Ganna bij 
bemiddelaarsters rond. ’s Avonds straalt ze, want ze heeft een “pareltje” 
ontdekt. Twee dagen later blijkt dat pareltje een rotte erwt te zijn. Ganna heeft 
aanvallen van moedeloosheid en ik moet haar troosten. Soms verschijnt een van 
haar zusters om Ganna bij te staan. Ze doen dat niet zonder leedvermaak. Ze 



zien de toekomst donker in. Ganna begrijpt dan wel iets van boeken, maar van 
het leven heeft ze geen benul.  
 

39. Heremitage 
 
Tijdens Ganna’s weeën sloeg ik op de vlucht. Ik weet dat ik me voor deze 
bekentenis moet schamen, alleen was het de hekel aan het nest die me verjoeg. 
Ik bleef de hele middag bij de roofdieren in Schönbrunn. Iets kouds en 
glibberigs zat me op de hielen. Ik had Ganna horen schreeuwen. Ze ging harder 
tekeer dan andere vrouwen die schreeuwen. Haar karakter verzette zich enorm 
heftig tegen de pijn. Wat is dat, moet ik, Ganna, lijden? Moet ik, de dochter van 
Mewis en de vrouw van Alexander Herzog, lijden? Het hielp niet: ze moest 
lijden. Ik leed mee, maar wilde het niet zien. Niet alleen uit de gewone lafheid 
van een man, maar omdat het immers niet mijn hartstocht was waardoor ze 
leed.  
 Toen ik thuiskwam, lag er iets zwarts en harigs op wit linnen. Het was 
inderdaad een zoon, zoals Ganna voorspeld had. Hij vertoonde voorlopig geen 
gelijkenis met Narcissus. In het brandschone bed, met haar roestrode haar 
onder een kapje met blauwe bandjes, stak Ganna met een verzaligde en 
vermoeide glimlach haar handje naar me uit. Haar aanblik ontroerde me diep. 
‘Vind je hem mooi?’ vroeg ze. ‘Ja, heel mooi,’ antwoordde ik en mijn gezicht zal 
er wel een beetje dom hebben uitgezien. Maar toen het kind aan de borst gelegd 
werd, werden haar ogen vochtig. Het was alsof ze dit schouwspel aan de hele 
wereld liet zien, alsof nog nooit een vrouw een kind gebaard en nog nooit een 
vrouw een kind gezoogd had. Nou ja, zei ik tegen mezelf, veel mensen maken 
die dingen mee zoals de eerste mensen ze meegemaakt hebben. We noemden 
het harige amfibie Ferdinand, kortweg Ferry. Inderdaad werd het een 
ongewoon mooi kind en ook hier had Ganna haar wil doorgedreven.  
 Steeds vaker vroeg ik me af door welke macht ik het tegen deze wil steeds 
aflegde. Ik ben niet willoos en alleen wilszwak voor zover mijn karakter iedere 
verkeerde krachtsinspanning tegenwerkt. Zo trok ik met haar naar een 
afgelegen gebied, toen we in het voorjaar de woning met de gele kamer 
moesten verlaten. Het was een herberg, de Hermitage genaamd, die sindsdien 
terecht van de aardbodem verdwenen is. Een treurig en beroerd logement was 
het, veel erger dan de spelonk van signor Pancrazio. Het deed me denken aan 
de moordherberg uit het sprookje, waar de doodgeslagen gasten telkens in de 
kelder begraven worden. Eén voordeel had het, want het was goedkoop. Dat 
was doorslaggevend voor Ganna. Maar ze had ook genoeg van de bemoeizucht 
van haar zusters en nog veel meer van de helse chicanes met de dienstbodes. 
Dus op naar de romantische barak. Ganna zei dat ze zich nu eindelijk weer aan 
haar hogere taken wilde wijden. Ik was het met haar eens. Het werd tijd. Ik wist 



alleen niet precies wat die hogere taken inhielden; ik crediteerde ze als het 
ware, maar wist er het fijne niet van.  
 Ik werkte in een sombere cel, waar de regen door het plafond lekte, terwijl bij 
mooi weer het gejoel van de dagjesmensen in de tuin van de herberg en bij al 
het overige weer Ganna’s geruzie met het kindermeisje mijn gedachten 
verstoorde. Waarom, dacht ik soms, moest ik zo nodig leven als de armste 
vagebond? Een banktegoed, dacht ik, is blijkbaar een soort voedsel in blik als 
ganzenlever; het schijnt verboden te zijn om het in verse toestand te genieten. 
Wat dat kindermeisje betreft: Oprcek heette ze, dat was stapelgek. Ze bracht het 
kind in slaap met obscene liedjes en als Ganna ruzie met haar had, maakte ze 
giechelend een buiging, trok haar rokken op tot haar knieën en mompelde 
Tsjechische verwensingen voor zich uit.  
 Ik herinner me een nacht waarin ik wakker werd van het doordringende 
gekrijs van mijn zoontje. Ganna loopt opgewonden de kamer rond en zet bij het 
licht van een walmende kaars kamillethee. Oprcek houdt het kussen met de 
baby in haar hoog opgeheven armen en voert onder gruwelijk gezang een 
negerdans uit. Ganna smeekt me om een dokter te halen. Het is een heel eind 
naar de dichtstbijzijnde arts, maar Ganna’s angst wint het van mijn 
slaapdronkenheid. Ik kleed me aan en ga de nacht in. En terwijl ik de 
buitenwijk inloop, overvalt me een vormeloos, bitter verlangen, dat me door 
die duisternis met al dat onweer en die regen laat wankelen... Ik heb dat uur 
nooit kunnen vergeten.  
 

 40. Het andere gezicht  
 
In de herfst kozen we eindelijk een vaste woonplaats. We betrokken de 
bovenverdieping van de vleugel van een statige villa aan de rand van het 
dertiende district. Er moesten meubels, spiegels, bestek, gordijnen, tapijten en 
lampen gekocht worden. Een zware aanslag op het banktegoed. Ganna had er 
slapeloze nachten van.  
 Het huis was eigendom van een ouder echtpaar, dat Ohnegroll heette, 
“zonder wrok”. Nooit ben ik een leugenachtigere naam tegengekomen. De man 
was geniepig en boosaardig en de vrouw een feeks. In de tuinbedden stonden 
kleurige terracottakabouters met puntmutsen. Over die tuinkabouters ergerde 
ik me iedere dag, alsof ze mijn contante geld gestolen hadden. Een zolderkamer 
was mijn werkkamer en vaak ook mijn slaapkamer. Ze keek uit op een 
gehavende wei, waar overdag een draaimolen met orgelbegeleiding draaide. 
Maar ’s avonds en ’s nachts was het doodstil en ik heb daar de hele winter 
ongestoord kunnen werken.  
 Toen de lente aanbrak, kreeg de reislust me te pakken. Ganna wilde niet van 
haar kind scheiden, dus sprak ik af met Konrad Fürst en we gingen naar het 
zuiden. In Ferrara was het geld van mijn makker op en toen we terugkwamen 



was hij me bijna zevenhonderd kronen schuldig. Er was nog geen week om, 
toen Fürst met me afsprak in een café en me bijna in tranen smeekte om hem 
nog duizend kronen te lenen; het ging om een speelschuld en hij had een 
plechtige belofte gedaan; als hij de het geld volgende dag niet betaalde, moest 
hij zichzelf doodschieten. Ik antwoordde koeltjes dat hij met die aristocratische 
flauwekul niet bij me aan hoefde te komen; als hij in nood was, goed, dan zou 
ik hem helpen, maar het leek me beter als we elkaar voorlopig niet meer zagen. 
Het was een verhulde breuk. De frivole levenshouding van Fürst en zijn 
grootdoenerij waren me allang gaan tegenstaan.  
 Omdat ik een flink bedrag van mijn uitgever verwachtte, dacht ik het gat in 
het tegoed te kunnen stoppen, voor Ganna het ontdekte. Ondertussen werd die 
betaling vertraagd en ik was genoodzaakt om Ganna te vertellen wat er 
gebeurd was. Op een woedeuitbarsting was ik voorbereid, maar niet op zo’n 
stroom van verontwaardiging en verbittering. Eerst staarde ze me sprakeloos 
aan. ‘Nou, weet je, Alexander,’ stamelde ze lijkbleek en weer: ‘Nou, weet je, 
Alexander...’ Als iemand wiens idealen voor zijn ogen instorten. Met haar 
hakkerige passen en kleine voetjes stapte ze heen en weer, trok het kleed van de 
tafel, stootte met haar knieën de stoelen uit de weg, knarste met haar tandjes, 
drukte haar handjes tegen haar slapen en herhaalde maar honend voor zich uit: 
‘Een aardige vriend, een mooie smeerlap, ongehoord om de goedigheid en de 
lichtzinnigheid van de vader van een gezin te misbruiken;’ zij zou die 
schoftenstreek niet pikken, zij zou die opgedofte oplichter een brief schrijven 
waar hij niet blij mee zou zijn...  
 Ze had redenen om kwaad te zijn. Ze spaarde de ziel uit haar lijf, draaide 
iedere kroon drie keer om voor ze hem uitgaf en onderhandelde met iedere 
handelaar om een mandje groente; ze gunde zich geen nieuw paar schoenen, als 
de oude nog niet uit elkaar vielen. Goed. Maar zo had ze niet tekeer mogen 
gaan. Op die manier was onrecht waarover ik me schuldig had gevoeld opeens 
geen onrecht meer. Al vroeg ze me meteen huilend om vergeving voor haar 
heftigheid, de nasmaak bleef bitter. Ik had een ander gezicht gezien. Zelfs in 
haar charmante, onschuldige glimlach zat het, dat andere gezicht.  
 

41. Op het concert 
 
Zoals draden die op een troebele vloeistof drijven en langzaam aan elkaar gaan 
zitten en allerlei warrige patronen vormen, zo maakte de onvrede in Ganna 
haar leven ondoorzichtig en haar relaties met mensen en dingen wetteloos. 
Typerend zijn bepaalde terugkerende scènes, waarvan het kenmerkende 
verloop engram geworden is. Ik heb gezorgd voor kaarten voor het concert van 
het symfonieorkest. Het begint om zeven uur. Vijfenveertig minuten moet je 
rekenen voor de rit naar de stad. Om kwart voor zes waarschuw ik Ganna, dat 
ze zich aan moet kleden. Ze ligt dromerig op het terras met in haar rechterhand 



een boek over de mystieke stroming van de Prerafaëlieten en in haar linkerhand 
het obligate potlood. ‘Ja, dadelijk,’ fluistert ze geschrokken, legt het boek 
achteloos op de metalen lijst, waar het ook blijft liggen en de volgende morgen 
doorweekt van de regen gevonden wordt, en rent naar de slaapkamer. Er gaan 
tien minuten voorbij, twintig minuten, ik heb mijn jas al aan en mijn hoed al op, 
kijk ieder ogenblik op de klok, en raap dan alle moed bijeen en kijk wat er met 
Ganna aan de hand is. Ze staat halfnaakt in de badkamer haar haar te wassen, 
nu, om tien over zes. Ik ben woedend. Ganna smeekt of ik haar om godswil niet 
op wil jagen, ze haast zich toch al zoveel ze kan. Alles zit tegen, daar kan ze 
niets aan doen. Haar beste bedoelingen worden door geniepig toeval 
doorkruist. Iedereen staat maar te trappen op die arme Ganna. Ook ik. Met veel 
gezucht, gehoest en geklaag is ze om zes uur vijfendertig klaar. Nog een 
“sprong” in de kinderkamer, innig afscheid van Ferry, haastig, maar (omdat je 
nu eenmaal op zo iemand aangewezen bent) met zoetgevooisde stem 
meegedeelde gedragsregels aan het kindermeisje (ik weet niet meer het 
hoeveelste), en we rennen naar de halte van de stoomtram. Daar wachten we 
weer tien minuten, Ganna met een beledigd gezicht en samengeperste lippen. 
Nauwelijks is ze gaan zitten of ze ontdekt dat ze haar tasje met de toneelkijker 
en het geld vergeten heeft. Verwijten. Dat gebeurt alleen maar omdat ze 
“opgejaagd” wordt. Zij vindt dat ze “dat” niet verdiend heeft. Ze doet toch 
“zoveel” moeite. Ze ruziet aan één stuk door. Ik geneer me voor de 
medereizigers, Ganna geneert zich helemaal niet voor de medereizigers. Dat 
hoort tot haar superioriteitsgevoel. Waarom reageer ik? Waarom houd ik mijn 
mond niet? Ik heb medelijden met haar, daarom. Ze beult zich af. Ik wil haar in 
een verzoeningsgezinde stemming brengen. Ik vind het niet prettig als ze ruziet 
en moppert. Misschien is het haar toverkunst die me zo toegeeflijk maakt. Voor 
de zaal moeten we opnieuw wachten tot de volgende pauze. Nog steeds praat 
ik op haar in om te bewijzen dat ze ongelijk heeft, het veiligste middel om haar 
in haar rechtsgevoel te sterken. Maar haar ergernis is alleen nog maar leeg 
gebabbel. Dan gaat ze, bereid om zich over te geven en met een dweepziek 
gezicht, op haar plaats zitten. Muziek heeft op haar het effect van sterke drank. 
Ik weet allang dat ze zo onmuzikaal is als de deurknop, dat ze geen enkel 
begrip heeft voor de opbouw van een stuk, voor het geheel, de thematiek, 
kwaliteit of gebrek aan kwaliteit en inhoud of leegte, dat je haar rustig een 
goede operette-ouverture voor een Brucknersymfonie kunt verkopen, en dat ze 
er meteen in zou zwelgen, maar dat verhindert niet dat ik in de intensiteit van 
haar gevoel geloof en aan de echtheid van haar emoties. Ik ervaar Ganna 
immers als een deel van mezelf. Ik kan niet anders; deed ik het niet, dan was 
het met me gedaan. Natuurlijk gebeurt het wel eens dat ik me bij de aanblik van 
haar dronkenschap schaam en beledigd ben in mijn oordeelsvermogen; dan 
hoef ik me alleen maar te herinneren met hoeveel vurige aandacht en hoeveel 
behulpzame passie ze luistert, uren en uren, als ik haar mijn werk voorlees, hoe 
ik haar hart mee voel kloppen en hoe ze één en al heel verheugde instemming 



is. Dan is die dronkenschap op haar plaats; mag ik haar dan vervloeken, als ze 
elders geen remmingen kent? Tenzij het allemaal op een vergissing en bedrog 
berust.  
 

42. In gezelschap 
 
Met mijn meeste vroegere vrienden en kennissen ging ik niet meer om. De 
relatie was doodgebloed of ze hadden een baan of een positie of ze raakten 
verzeild in de intellectuele onderwereld. Velen noemden me een kille verslijter 
van mensen. Dat zeiden voornamelijk degenen die mij bijna versleten hadden. 
In alle mensen zit een boosaardige vraatzucht. Als je je eenmaal aan hen 
gegeven heeft, dan willen ze je tot op het bot verteren; verzet je je, dan noemen 
ze je trouweloos. Ik werd ook hoogmoedig gevonden. In werkelijkheid was ik 
erg verlegen en dat ben ik nog steeds. Wat ik alleen niet kon verdragen was de 
zelfingenomen onwetendheid van de burgers met betrekking tot mijn persoon 
en mijn werk, een arrogante tolerantie, zoals in een vergelijk met een buurman 
die zijn armoedige tuintje met een vestingmuur omgeeft.  
 Ik moest mondainer worden, preekte Ganna. Ze zei dat ik uit mijn ivoren 
toren moest komen. ‘Je moet onder de mensen komen, je hebt indrukken 
nodig,’ zei ze. Ik was er niet op tegen om onder de mensen te komen, maar 
helaas bedoelde ze mensen die een jour of iets dergelijks gaven en op beroemde 
namen uit waren. Ze was zo eerzuchtig om mij een passende positie in de grote 
wereld te willen verschaffen, maar wat zij als de grote wereld zag, waren 
bepaalde intellectuele en financiële kringen waarin ze zich ook als meisje al 
bewogen had. Ze was er trots op dat ze mevrouw Herzog was en wilde van 
haar sociale status genieten. Iedere uitnodiging was voor haar een eervolle 
bevestiging van die status. Maar ze zag niet goed welke plaats op de 
maatschappelijke ladder haar toekwam. Als ze achter zich haar naam hoorde 
fluisteren, begon het welbehagen tot in haar nek te tintelen. Als een advocaat of 
een universitair docent haar hand kuste, straalde ze. Als ze een directeur-
generaal als tafelheer had, was ze opgewonden als een aankomend actricetje 
dat een grote rol krijgt. Ik was best bereid al deze heren het krediet te geven dat 
Ganna hun zo overvloedig verleende. Ik was maar een klein mannetje. Mijn 
zelfbewustzijn was zwak ontwikkeld. Intellectuele prestaties hebben me nooit 
overmoedig gemaakt. Ik dacht dat Ganna met haar ervaring in haar kringen het 
wel bij het goede eind zou hebben. Ik liet me op sleeptouw nemen. Ik ging braaf 
“naar de huizen”, zoals ik het soms sarcastisch noemde. Hier en daar schoot me 
te binnen dat er voor de uitnodigingen eigenlijk een tegenprestatie verwacht 
werd. Dat hoefde niet, beweerde Ganna, want van een kunstenaar verwachtten 
ze dat niet. Omdat me dat wel goed uitkwam, geloofde ik haar en plaatste me 
zo op hetzelfde niveau als de tenor, die ze ook alleen maar vroegen, omdat zijn 
naam in de krant stond, op een lager niveau dan nog, want de tenor 



compenseerde de eer die ze hem bewezen door af en toe iets ten beste te geven. 
Mensen onthalen was bovendien moeilijk geweest; het eten was bij ons vreselijk 
slecht. Als Ganna een familiediner organiseerde, wat ze nog wel eens deed, 
werd er soms verdacht gegiecheld over de smaak en de raadselachtige 
samenstelling van een gerecht. Ganna besefte niet dat het slecht was. Haar kon 
het absoluut niet schelen wat ze haar voorzetten. Zij verorberde een halfgare 
aardappel met dezelfde curieuze ijver als een ananas.  
 Op een avond waren we uitgenodigd bij bankdirecteur Bugatto, die indertijd 
een gevierde grootheid in de financiële wereld was. Ik weet nog heel goed hoe 
ik door een hele reeks onaangename gevoelens overvallen werd. Ik zie hoe 
Ganna in haar element is. Ze vormt een kringetje. Een groepje professoren, 
doktoren, advocaten, hoge ambtenaren en industriëlen met enige bijbehorende 
dames staat om haar heen. Ze doet gewaagde uitspraken en verdedigt die tot 
het uiterste. Het zijn aanvechtbare paradoxen, het zijn vruchten van haar 
lectuur, maar ze is blij met de bijval en heeft ontegenzeggelijk succes. Een heel 
origineel iemand, zeggen de mensen. Ik ben heel tevreden met haar succes, 
want daardoor is ze dagenlang in een goed humeur. Ik vind het belangrijk dat 
haar briljante eigenschappen erkend worden. Dan heb ik het gemakkelijker met 
haar. Pijnlijk vind ik alleen dat ze tien keer zo vaak als nodig is “mijn man” 
zegt. Ik haat dat bezitterige voornaamwoord.  
 Bij dat alles wordt de verveling voor mij bijna ondraaglijk. Het zitten niksen, 
het onbenullige vraag-en-antwoordspelletje, de ordinaire roddel. En Ganna’s 
kruiperige praatjes: ik moet voor mezelf erkennen dat ze zich te koop aanbiedt; 
haar geslijm, haar achterlijke koketterie, haar nerveuze opwinding: ik lijd 
eronder, ik lijd er echt onder, merkt ze dat dan niet? Mijn schaamte, mijn 
dubbelzinnige situatie, haar eigen overdrevenheid, haar slaafse houding 
tegenover parels, avondjaponnen, rentes en titels? Nee, ze merkt het niet. Ze 
rijst als gist. Ze bloeit op. Twee, drie keer benader ik haar om te zeggen dat ik 
weg wil. Ze smeekt zwijgend om nog te mogen blijven. Ze is net zo fijn in 
gesprek. Op weg naar huis vraagt ze wat ik tegen die mensen had. Ze waren 
allemaal zo leuk en aardig tegen haar, alleen ik had het vrolijk samenzijn met 
mijn slechte humeur bedorven.  
 Ze begrijpt het niet, wat doe je eraan? Ze blijft maar zeuren en klagen, tot 
mijn geduld op is en ik een kwaad antwoord geef, waardoor ik mezelf in het 
ongelijk stel. Daar zat Ganna op te wachten. Ze buit het voordeel wraakzuchtig 
uit. Ze vindt dat ik mensen systematisch tot vijanden maak en dus niet 
verbaasd moet zijn als ik te weinig publiek heb. Een giftige opmerking, die nog 
beledigender wordt doordat ze met opzet twee verschillende categorieën door 
elkaar haalt. Heen-en-weergepraat, Ganna neemt niets terug. Het houdt niet op 
en het wordt zo erg dat ’s nachts om twee uur de familie Ohnegroll met een 
bezemsteel beneden tegen het plafond tikt. Ganna hoort het niet. Ze bijt zich 
vast in ieder woord van mij. Geen geteem en geslijm meer zoals in de salon van 
de hoogwaardigheidsbekleders en de renteniers, maar gelijkhebberig getier en 



een woordenstroom die geen retorisch effect versmaadt om de tegenstander op 
de knieën te krijgen. Het gekke is dat ik ook echt door de knieën ga. Daar 
verbaas ik me iedere keer weer over. Als ik er nu over denk, moet ik wel 
geloven dat de sensualiteit medeschuldig was, de blinde drang, waarin iets van 
een behoefte aan bedwelming zat.  
 

43. Broeikas van gevoelens 
 
Met schrik denk ik terug aan de dagen dat de kleine Ferry ziek was. Bij de 
minste verhoging raakte Ganna buiten zichzelf. Eerst werd het kindermeisje 
aan een streng verhoor onderworpen. Had ze een fout gemaakt bij de voeding 
of de verzorging, dan barstte het onweer boven haar los en ze werd ontslagen. 
(Als de koorts zakte, werd het ontslag weer ongedaan gemaakt.) In zulke 
gevallen doemden in Ganna’s hersenen de beelden van alle denkbare en 
mogelijke ziektes op en raasden door haar fantasie als een ontketende bende. 
Iedere exaltatie werd bij haar gerechtvaardigd door het ingebeelde gevaar. 
Maar gevaar kan vermeden worden, wanneer je bijtijds de oorzaakt ziet. De 
mens, dat wil zeggen Ganna, heeft alles in de hand, geluk en ongeluk, leven en 
dood. Houdt hij zich aan de adviezen van de doktoren en de voorschriften van 
de wetenschap, dan kan hem niet veel gebeuren. Het grootste kwaad zijn de 
bacillen. De strijd tegen de bacillen stelt Ganna zich eigenlijk als een soort 
vlooienjacht voor. Je bent immuun, als je de doktoren en professoren de kunst 
afgekeken hebt om die kwaadaardige organismen te temmen en te dresseren. 
Doordat Ganna bij haast alle ziekten precies kan vertellen hoe je die ziekte 
opgelopen hebt, is er ook altijd schuld en een schuldige. Als ze reumatiek krijgt, 
weet ze na weken nog dat ik haar afgeraden heb om haar bontjas aan te 
trekken, toen we op een bepaalde dag, die ik allang vergeten ben, naar tante 
Klärchen gingen. Ganna kijkt de natuur op de vingers. Ze gelooft in doktoren 
als een vrome katholiek in het sacrament. Bij de minste misselijkheid wordt de 
dokter geroepen en, maar dat spreekt vanzelf, de specialist voor de betreffende 
kwaal. Iedere dokter is in haar ogen een almachtige burgerlijke god. Maar wee 
die god, als hij niet snel kan genezen. Dan begaat ze godslastering en roept als 
dochter van de heidense kraal een andere god te hulp.  
 Ik heb daar vaak tegen gestreden. Ik heb haar gecorrigeerd, gewaarschuwd 
en bezworen. Tevergeefs. Het is wildgroei van het gevoel, zei ik dan tegen 
mezelf, je leeft in een broeikas van gevoelens. Het dagelijks leven is iets 
gemeens; het gevoel verslindt het. Het gevoel wordt de spiegel en de norm van 
de wereld. Ganna tegenhouden en haar een andere richting in laten slaan is 
even uitzichtloos als een orkaan vragen zich naar een andere windstreek te 
keren. Ik begon haar mateloosheid te vrezen. Omdat ik mijn kracht op een 
ander gebied nodig had, miste ik die wanneer het nodig was tegenover haar. 
Soms sloot ik gewoon mijn ogen, als ik zag wat ik liever niet wilde zien. Ik deed 



mijn best om de ervaring Ganna als mijn bestemming te accepteren. Hoe 
zwaarder de werkelijkheid op me woog, hoe meer het beeld dat ik van Ganna 
maakte me ontlastte. Het leek wel van erts gemaakt en onverwoestbaar. Een 
demonische mens, zei ik tegen mezelf. Het was de eerste opflakkering van een 
inzicht dat ik later, veel later, als een uitslaande brand ervoer. Demonisch: op 
zichzelf zegt het woord niet veel. Het is een uitvlucht, een valse munt. Het moet 
iets onverklaarbaars op een goedkope manier verklaren en psychische 
ontoereikendheid een onbekende macht in de schoenen schuiven. Maar in die 
tijd was Ganna nog niet in de war. Ik had haar nog in mijn macht kunnen 
krijgen als ik opmerkzaam, als ik waakzaam en als ik harder was geweest.  
 

44. Kleine momentopnamen van Ganna 
 
Toch was het toen nog buitengewoon moeilijk om je aan bepaalde betoverende 
trekken van haar karakter te onttrekken: haar grappige vergeetachtigheden, 
haar dwaze, kleine onhandigheden en haar verstriktheid in dromen. Dat had 
allemaal nog de charme van de jeugd en werd veraangenaamd door het geluk 
waardoor ze nog gedragen werd.  
 Ze ligt midden in de gruwelijke warboel van haar slaapkamer zalig op de 
divan uitgestrekt en voorziet Goethes Italienische Reise van potloodstreepjes en 
kanttekeningen. In de kinderkamer ligt de baby te brullen, want ze heeft 
ondertussen een tweede kind gekregen, mijn dochter Elisabeth, in de 
huiskamer zit Ferry op de piano te bonken, in de gang leveren de kokkin en het 
dienstmeisje een gevecht en in de veranda beneden staat mevrouw Ohnegroll te 
kijven met de stem van een kwaadaardig keffertje. Dat alles raakt Ganna niet. 
Ze hoort het niet. Ze zwelgt in de geest. Dan valt haar toevallig naar buiten 
dringende blik op een roos, die ik haar de vorige dag gebracht heb. Ze 
glimlacht, staat op en draagt het glas met de roos naar haar toilettafel. Nu heeft 
ze twee rozen: in de spiegel is er nog een...  
 Of dit. Het is mei. Het begrip “mei” is ongeacht het weer voor Ganna vast 
verbonden met de begrippen “zon” en “blauwe hemel”. Daarom gaat ze in een 
dunne serge jurk en met een gammel parapluutje naar buiten, waar een ijzige 
noordenwind waait en ieder kwartier een regenbui losbarst. Doet er niet toe. 
Voor haar idee is het “mei”. Ze komt bij een fruitkraampje en ziet de eerste 
kersen van het jaar. Heerlijk, denkt ze, ik zal voor Alexander kersen kopen. Ze 
koopt een pond kersen. Ze krijgt die in een papieren zak. Maar die heeft aan de 
onderkant een gat, en terwijl ze dromerig naar huis wandelt (wanneer ze alleen 
is, hoeft ze zich niet “opgejaagd” te voelen en dan “geniet” ze van het lopen), 
terwijl ze dus van de ingebeelde meilucht “geniet”, valt de ene kers na de 
andere door het gat in de zak. Sommige mensen draaien zich naar haar om en 
lachen. Het trottoir achter haar is op regelmatige afstanden met rode kersen 
bespikkeld. Een medelijdende vrouw wijst haar daar eindelijk op. Wie schetst 



haar schrik? Godzijdank is de straat niet erg druk; ze gaat terug en raapt de 
kersen zorgvuldig weer op...  
 Ja, een wereldvreemde, onbeholpen en ontroerende Ganna. Een Ganna die je 
tegen beschadigingen en wonden zou willen beschermen. Als er beneden maar 
niet die krater was en het uit de diepte opborrelende, duistere element, 
waarvan je nooit weet wanneer het losbarst en wat voor onheil het aanricht.  
 

45. Een vrouwelijke Don Quichot 
 
Met Irmgard was ik steeds meer bevriend geraakt. Vluchtige gesprekken waren 
serieuze gesprekken geworden en daarna hadden we samen uitstapjes 
gemaakt, want in tegenstelling tot Ganna was Irmgard een uitstekende 
wandelaarster en toeriste. Ze had, ook in tegenstelling tot Ganna, een lage dunk 
van zichzelf en was dankbaar voor de moeite die ik deed om haar levensgevoel 
en zelfbewustzijn te versterken. Daar had ze de meeste behoefte aan, al had ze 
een sterk en vastberaden karakter; toch had ze als vrouw al verscheidene 
teleurstellingen moeten verwerken, die haar moedeloos gemaakt hadden. Ze 
had een bijzonder soort schoonheid. Ze zag eruit als bepaalde beelden van 
Egyptische prinsessen.  
 Eigenlijk was het zo met ons gesteld dat wij ieder ogenblik verliefd op elkaar 
hadden kunnen worden. Dat gebeurde niet. Wat ons tegenhield, was iets wat 
tussen ons lag als een door Ganna getrokken magische grens. Irmgard had 
ouderwetse en infatsoenlijke opvattingen over echtelijke liefde en trouw. 
Bovendien: de man van haar zuster; ze huiverde bij de gedachte. Ook ik durfde 
de magische grens niet te overschrijden. Ganna’s argwaan wekken betekende 
een brand ontketenen. De argwaan lag al op de loer. Iedere keer als Irmgard 
daarover sprak, beefde ze als een kind in het donker en mij verging het niet veel 
beter. Telkens weer benadrukten we tegenover elkaar de zuiverheid van onze 
gevoelens en we waren daarin zo terughoudend, dat iedere handdruk een eigen 
koelheid en iedere groet een doordachte voorzichtigheid kreeg; desondanks 
hield Ganna ons in de gaten. Ganna stond er onzichtbaar naast en zorgde dat 
niets van haar gestolen werd, geen blik, geen adem, geen glimlach en geen 
gedachte.  
 Misschien was het alleen maar vrouwelijke nieuwsgierigheid, een beetje 
jaloerse nieuwsgierigheid waardoor Irmgard op een dag vroeg wat me aan 
Ganna bond. Ze had er veel over nagedacht en kon het niet verklaren. Ik wist 
eerst niet wat ik antwoorden moest. Daarna noemde ik Ganna het ordenende 
principe in mijn leven. ‘Hoezo?’ vroeg Irmgard niet-begrijpend, ‘Ganna en 
ordenend? Ganna?’ Ik zag in dat ik dat aan Irmgard moeilijk uit kon leggen. Na 
wat nadenken vond ik de uitweg en benoemde voor het eerst het geestelijke 
beeld waartoe Ganna me geïnspireerd had; ik zei dat het een nieuw type was: 
de vrouwelijke Don Quichot. Irmgard schudde haar hoofd. Dat ging haar te 



ver. Ze kende haar zuster Ganna immers. De loopbaan van nagel aan de 
doodkist tot idealistische strijdster tegen windmolens overtuigde haar blijkbaar 
niet. Aarzelend merkte ze op dat dat waarschijnlijk een dichterlijke 
hulpconstructie van mij was. Dat ontkende ik.  
 Een paar dagen later kwam Ganna bij Irmgard, ging recht voor haar staan en 
zei op de toon van een politieagent die iemand gaat arresteren: ‘Ik verbied je 
om met mijn man te flirten.’ Irmgard antwoordde met tegenzin: ‘Ik wist niet dat 
Alexander je gevangene was.’ ‘Neem zelf maar een man en laat de mijne 
alsjeblieft met rust,’ vervolgde Ganna; Irmgard zei later bitter dat ze de toon 
van een marktvrouw had die bij een oploopje haar groentekraam verdedigt; ‘de 
pogingen om achter mijn rug met hem aan te pappen vind ik ongehoord!’ riep 
Ganna uit. Ze had een speciale manier om het woord “ongehoord” uit te 
spreken: ze rekte de laatste lettergreep lang uit. Irmgard kon er niets aan doen: 
ze moest lachen. Ze wees naar de deur: ‘Een schandaal maak je maar thuis. Je 
wilt je blijkbaar over Alexander beklagen. Maar ik ben zijn gouvernante niet.’ 
Toen Ganna woedend vertrokken was, kon Irmgard er weer niets aan doen: ze 
moest huilen.  
 Nadat ze mij dat incident verteld had, vroeg ze gevat: ‘Hoe zit dat nou met 
die vrouwelijke Don Quichot? Wil je me verklappen waar je een edele 
dwaasheid ziet, beste zwager?’ Ik was verlegen. ‘Je mag Ganna niet op aparte 
handelingen beoordelen,’ antwoordde ik, ‘je moet haar als geheel zien, als het 
tomeloze karakter dat ze is. Haar vergissingen, haar passies en haar verkeerde 
conclusies komen allemaal voort uit een grandioze eenheid. Waarom niet 
“edele dwaasheid”? Jullie hebben toch altijd de spot met haar gedreven. Het 
belachelijke zit heel diep, daar waar ze tegen spoken vecht. Alles wordt voor 
haar een spook: de mensen, de wereld, jij, ik en zijzelf. Van de werkelijkheid 
snapt ze helemaal niets.’ Irmgard keek me met haar eerlijke blik peinzend aan. 
‘Arme Alexander,’ fluisterde ze. ‘Waarom “arme Alexander”?’ ‘Ach, zomaar...’ 
‘Hoe bedoel je?’ ‘Ik bedoel: misschien ben jij het die van de werkelijkheid niets 
snapt.’  
 

46. Het “menselijke” 
 
Ik merk dat Ganna diep verontrust is. Ze luistert, ze spioneert, ze kijkt me aan 
met de treurig onderzoekende blik die in de steek gelaten geliefden op het 
toneel hebben. Om me uit te horen zet ze sluwe, kleine vallen voor me uit. Als 
ik er niet intrap, probeert ze het met grover geschut. ‘Ik ben de ongelukkigste 
vrouw ter wereld!’ roept ze uit en loopt kriskras door de kamer, alsof ze de 
muren neer wil halen. ‘Je ziet spoken, Ganna, het ongeluk bestaat alleen maar 
in jouw hoofd. Irmgard is veel te fatsoenlijk om aan twijfelachtige avontuurtjes 
te beginnen.’ ‘Irmgard? Die gaat over lijken.’ ‘Maar Ganna!’ ‘En jij? Zou jij me 
bedriegen?’ ‘Dat is niet de bedoeling, Ganna.’ Ze valt me om de hals. ‘Echt niet? 



Zweer je het? Zweer je dat je geen verhouding met haar hebt?’ Ik moet lachen. 
Ze brengt het zo rauw, dat je het gevoel hebt of je een klap op je neus krijgt; 
waarom lachen we eigenlijk? Ze neemt mijn hand in de hare, kijkt aandachtig 
naar mijn handpalm en zegt met een uitdrukking of ze naar tegenspraak 
verlangt, om het harde oordeel te kunnen verzachten: ‘De hartlijn is erg kort. 
Heb je uiteindelijk geen hart, Alexander?’ ‘Best mogelijk,’ antwoord ik, ‘maar 
voor zover ik weet, wijs je naar de verstandslijn.’ ‘O ja?’ zegt ze opgelucht. ‘God 
zij dank.’  
 Ze komt tot de conclusie dat ze mij misschien iets meer zou moeten bieden 
en als vrouw aantrekkelijker zou moeten zijn. Ze schaft voor veel geld een 
mondain parfum aan en giet meteen een flinke theelepel over zich uit, wat echt 
te veel van het goede is. ‘Ik ben niet geraffineerd genoeg,’ klaagt ze met een 
ondertoon van trots, ‘ik heb geen talent voor cocotte.’ ‘Nee, dat heb je 
inderdaad niet, Ganna,’ bevestig ik en grijp de gelegenheid aan om te zeggen 
dat ze thuis tenminste niet slonzig rond zou moeten lopen, wat ze nu meestal 
doet. Ze neemt het ter harte en koopt voor vijfendertig harde kronen een 
imitatie-Japanse kimono, waarin ze eruitziet als Sarastro in Die Zauberflöte. 
Maar de pantoffels die ze bij dat prachtding draagt zijn smerig en afgetrapt en 
omdat ze haar kousen niet vastmaakt, zolang ze zich niet kleedt om uit te gaan, 
zakken die af en komen als lege worstvellen onder de kimono tevoorschijn. Als 
ze mijn afkeuring ziet, zegt ze boos: ‘Ja, goed, de kousenbanden zijn gescheurd, 
maar dat heeft toch niets te maken met het menselijke?’ Natuurlijk niet, maar 
dat had ik ook niet beweerd. Maar het “menselijke” is toch geen geheim fonds, 
waaruit je alleen in verheven uren schept en verder het permissiebriefje voor 
een imitatie-kimono, afgetrapte pantoffels en afgezakte kousen...  
 

47. Schreeuw in de nacht 
 
In die tijd doet zich bij Ganna het volgende voor. Als er overdag een ruzie of 
een meningsverschil tussen ons geweest is, concentreren haar steeds groeiende 
verbitteringen en ontevredenheid zich in haar slaap, en ze bevrijdt zich ervan in 
de vorm van een explosie. Dan schreeuwt ze. Het is in de regel één enkele, 
snerpende, verschrikkelijke schreeuw, die door het hele huis schalt en maakt 
dat alle bewoners wakker schrikken. Langzamerhand wordt die schreeuw een 
gruwelijke gebeurtenis, die een schaduw over mijn leven werpt. Ik word 
wakker als hij klinkt, alsof er een lange naald van oor tot oor door mijn schedel 
gedrukt wordt. Ik buig me in het donker over haar heen, ik stel een vraag en ik 
wil haar kalmeren. (Later, toen we niet meer in dezelfde kamer sliepen, rende 
ik, opgeschrikt door de schreeuw, naar haar slaapkamer, terwijl de koude 
rillingen over mijn rug liepen; soms had ik het boze vermoeden dat ze me door 
het afgrijselijke brullen naar haar bed wilde halen, vast niet bewust, maar om 
niet alleen te zijn, om me niet te laten vergeten dat zij er was en mijn leven 



vulde, uit jaloezie om mijn slaap, wie kon daar bij haar achter komen?) Ze 
vertelt me de droom die in de schreeuw culmineerde. Vreemde dromen zijn het 
vaak, dromen van een masochistisch aan het noodlot verraden, uitzichtloze ziel, 
dromen die iets duisters en voorwereldlijks hebben, iets abstruus, zoals alles 
wat zich in haar afspeelt zolang ze nog niet wakker is. Ze heeft bijvoorbeeld van 
Irmgard gedroomd, die met rood haar en een bloedende mond voor haar stond, 
en die mond was bloedig, doordat ze Ganna’s hart in haar hand hield en er van 
tijd tot tijd in beet als in een rode appel.  
 Degene die ik in mijn armen houd om te troosten is de moeder van mijn 
kinderen, niet mijn vrouw, niet mijn echtgenote. Haar opgehoopte pijnen, 
klachten en verwijten komen naar buiten als een cataract. In haar koortsachtige 
spraakzaamheid springt ze van de hak op de tak, haalt dingen van gisteren en 
van lang geleden en ingebeelde, ware en halfware dingen door elkaar, en als ik 
een beschuldiging weerlegd heb, begint ze met een al driemaal weerlegde van 
voren af aan. Het is zo griezelig als wanneer iemand, zonder het geweven 
patroon te kennen of te bekijken, de warrige draden aan de achterkant van het 
tapijt met zere vingers uit elkaar haalt. Haar hersenen zijn een vergaarbak voor 
alle verontreinigde wateren die er in de loop van dagen ingestroomd zijn en nu 
overlopen. Irmgard en nog eens Irmgard. Waar ik haar tegengekomen ben, hoe 
lang we bij elkaar geweest zijn, waar we het over gehad hebben. ‘Als je me 
bedriegt, Alexander, dan weet ik niet wat er gebeurt, dan maak ik me van kant.’ 
Daarna: dat ik haar gezag bij het personeel ondergraaf. ‘Maar je hebt geen 
gezag, Ganna.’ Ik zou haar regels herroepen. ‘Ja, omdat ze onzinnig zijn.’ Had 
ik eergisteren niet rustig de brutaliteiten aangehoord die het meisje durfde te 
uiten? ‘Ik kon je niet helpen, want je behandelde haar honds.’ Dat antwoord 
maakt haar razend: ‘Nou, weet je, Alexander, nou, weet je...’ Onophoudelijk 
blijven de onreine wateren uit haar sproeien, en in het donker starend heb ik 
het gevoel of mijn hoofd op springen staat. Nu is het budget aan de beurt. Dat 
ik nooit uitkom met het zakgeld, dat het kapitaal van jaar tot jaar wegsmelt als 
sneeuw voor de zon, dat die schoft, die Fürst, nog geen heller terugbetaald 
heeft. Of ik de kinderen prijs wil geven aan de ellende? En mijn kilte, mijn 
liefdeloosheid. ‘Maar Ganna! Ganna! Ik en liefdeloos!’ Ja: overal waar ik kan, 
laat ik haar in de steek, ik laat me door mijn aristocratische kennissen 
uitnodigen en ga er stiekem heen. Schaam ik me soms voor haar? ‘Zeg eens 
eerlijk, Alexander, schaam je je voor mij?’ Alles draait om mij. ‘Ga toch slapen,’ 
zeg ik, ‘wees toch stil...’  
 

48. De dood van haar vader, de krankzinnigheid van haar moeder 
 
In de zomer van 1905 stierf professor Mewis aan een hartverlamming. Ganna’s 
verdriet was vreemd ongeremd. Tot dan toe was ze door het lot zo verwend dat 
ze de dood als het ware nog geen aandacht geschonken had. Hoe kon de dood 



het zich permitteren, en ook nog zo plotseling, het heilige hoofd van de familie 
Mewis af te slaan? Ze begon met de gestorvene afgoderij te bedrijven. Ze 
verzamelde relikwieën, foto’s en uitspraken van hem. Ze creëerde legendes. Ze 
liep rond met het plan om een biografie van hem te schrijven. Tot ergernis van 
haar zusters noemde ze zichzelf zijn lievelingsdochter en daar geloofde ze zelf 
onwrikbaar aan.  
 Maar de heer was er niet meer, de man met de ijzeren vuist. Wiens naam 
maar genoemd hoefde te worden of ze spitste haar oren. De beeld- en 
afgodsdienst was de laatste tol aan respect die ze hem betaalde. Nu hoefde ze 
geen heer meer te vrezen.  
 Spoedig na de dood van de professor moest mevrouw Mewis, telkens voor 
een paar maanden in het jaar, in een inrichting opgenomen worden. De 
waterdruk was van het wrak geweken. Het ophouden van de psychische 
dwang had de ziekte de vrije loop gelaten. Ganna bezocht haar moeder iedere 
week een of twee keer. Iedere week zeurde ze dat ik mee moest. Op een dag 
ging ik mee. We werden naar een kamer met tralievensters gebracht. In een 
leunstoel zat de krankzinnige met een vreemde wildheid een krant te 
versnipperen. Ze moest altijd iets verscheuren of vernietigen: brieven, een boek 
of een kledingstuk. Soms besmeerde ze ook de muren met vuil.  
 Ze liet niet merken of ze blij was met onze komst. Met hectisch schitterende 
ogen en een hese stem klaagde ze, dat ze wederrechtelijk gevangen gehouden 
werd; daarom had ze Zijne Majesteit de Keizer geschreven. Ganna praatte teder 
op haar in, maar ik kreeg geen woord over mijn lippen. Zo sympathiek als de 
oude dame op haar rustige dagen was, zo afstotelijk vond ik haar nu en zo 
verfoeilijk door haar ziekte. Een zieke geest wekt geen medelijden, zoals een 
ziek lichaam, maar eerder angst en afkeer. Dat er in de aderen van mijn 
kinderen iets van het bloed van deze gestoorde vloeide, beangstigde me. ‘Is hij 
altijd zo op zijn mondje gevallen, je allerliefste, of heb je hem eerst afgericht?’ 
vroeg ze haar dochter met een hatelijke grijns. Ganna zag dit als een aanleiding 
om een loflied op mij en ons huwelijk aan te heffen. Daarop begon de zieke met 
pijnlijk overdreven uitdrukkingen met mijn laatste boek te dwepen en 
verzekerde ons dat alle patiënten in het huis het met enthousiasme gelezen 
hadden. Ik kon het niet meer aanhoren. ‘Laten we gaan, Ganna,’ drong ik aan. 
Toen we bij de deur waren, nam ik haastig afscheid van haar en rende weg.  
 

49. Twee tempo’s 
 
Er zit heel veel achter. Het gaat tot in de zenuwen, in de stemming en tot in de 
omhelzing. Het duidelijkst is het natuurlijk te zien in de manier van lopen. ‘Ga 
je mee wandelen?’ vraagt Ganna, ‘laat die afspraken maar zitten en ga mee.’ Ik 
doe haar zin. Maar wat opgewekt begon, eindigt in ruzie en ongenoegen. Ze is 
tegen geen enkele lichamelijke inspanning opgewassen, maar wil dat niet inzien 



en beschuldigt mij ervan dat ik haar met opzet moe maak om te kunnen laten 
zien dat ze tekortschiet. Ik reageer niet op die lelijke beschuldiging, ik kan niet 
op al haar beschuldigingen reageren, je wordt gek van die Ganna-dialectiek. 
Met haar door de natuur wandelen, mooi. Maar de zin vergaat me al, wanneer 
ze haar voorbereidingen treft. Ze houdt zich niet aan de afgesproken tijd. Ik wil 
geen ballast, maar zij sleept alles mee wat haar onmisbaar lijkt: een boek, een 
dikke jas, een deken om op te zitten, de paraplu voor de eventuele regen, ook 
als er geen wolkje aan de hemel is, de dikke tas met proviand, een notitieboek, 
zalfjes, losse vellen en de strohoed, die aan een rubber bandje aan haar arm 
hangt. Ze kan niet alles alleen dragen en ik moet meesjouwen. Ik wil 
marcheren, zij wil zwelgen. Ik haat het om met de omgeving te dwepen, zij is 
verrukt van iedere groene of dorre heuvel. In haar genot geeft ze me een arm, 
maar omdat ik dan gedwongen ben in haar tempo te lopen, nadenkend, voetje 
voor voetje als een invalide, ruk ik me ongeduldig los en loop vooruit. (Want ik 
liep snel, zoals ik snel ademde, snel at en snel leefde; hoe konden we ons dan 
op dezelfde manier bewegen? Dat was een organische onmogelijkheid.) 
Daardoor raakt Ganna verbitterd. Met een vrouw die twee kinderen gebaard en 
allebei acht maanden gezoogd heeft, moet je rekening houden en je niet zo 
lomp gedragen als ik, en ze verdient niet zulke ongelukkige gezichten en zo’n 
harteloos jagen en jachten. Het is waar: ik ontzie haar niet genoeg, ik laat haar 
haar lichamelijke zwakte voelen, ik ben niet hoffelijk genoeg, het is waar. Alleen 
dat van dat kinderen baren had ze niet moeten zeggen. Kinderen baren en 
zogen is in haar ogen wat voor een veldheer de gewonnen veldslagen zijn: 
prijzenswaardige daden, waarvoor ze de mater-dolorosakrans verdient, alsof 
kinderen alleen door middel van een geheimzinnige gemeenheid van de man 
verwekt worden en de vrouw als onschuldig slachtoffer levenslange 
compensatie voor die snode vertrouwensbreuk moet eisen. Als Ganna eenmaal 
een dialectisch bastion veroverd heeft, stormt ze onverdroten voorwaarts. 
Waarom, vraagt ze de hemel, is het nu net haar lot om naast een ruwe egoïst te 
moeten leven, zij die zo belachelijk bescheiden is, die allang, God is haar 
getuige, verleerd is iets voor zichzelf te willen, die dag in, dag uit moederziel 
alleen thuis zit, terwijl hij elders plezier heeft...  
 Dat mag dan waar zijn, Ganna, veel mag dan waar zijn, maar houd toch 
eindelijk op en kijk toch hoe de mensen ons nastaren. Ze houdt niet op, de hele 
weg naar huis niet, bij het avondeten niet, het is een hartstochtelijk mokken, een 
akelig-onnozel patroontje, soms houd ik mijn mond, soms vaar ik tegen haar 
uit, ik kan me niet altijd beheersen, ik kan vooral Ganna niet beheersen, alles 
valt in tweeën uiteen, er zijn twee soorten voelen, twee soorten kijken en twee 
tempo’s. Uiteindelijk zie ik geen andere uitweg dan aan de vleugel gaan zitten, 
een partituur openslaan en met onhandig struikelende vingers, die door ieder 
loopje en ieder allegro heen zwendelen, een prelude van Chopin en een stuk uit 
de Davidsbündler te rammelen. Opeens lijkt Ganna veranderd. In een stoel 
liggend luistert ze met de grote ogen van een vragend kind. Wat vind ik er 



eigenlijk aan om haar met mijn miserabele muzikale gestumper enthousiast te 
maken? Misschien dat de twee soorten tempo een chaos zonder ritme worden? 
Dat ze zich dan verontschuldigt en me liefkoost en op haar knieën voor me ligt? 
Het onderscheid tussen ons was: zij vergat alles, van het ene moment op het 
andere, zoals alleen engelen of demonen vergeten; ik vergat niets, tot in de 
eeuwigheid niets. Daarbij werd mijn stemming steeds somberder.  
 

50. De mystieke band 
 
Uit de tijd dat Irmgard zich met mijnbouwingenieur Leitner verloofde, vind ik 
de volgende notities in mijn dagboek: Voor Irmgard was ik alleen een rustpunt, een 
verblijfplaats voor haar verlangen. Sinds ze me opgegeven heeft, is het alsof ze zichzelf 
opgegeven heeft en ze heeft iets verlepts. Maar wie zichzelf opgeeft, die kan geen god 
meer helpen, alleen de bevleugelde geest blijft jong, die heeft een aangeboren liefde, die 
hoeft haar niet te ontvangen, maar die geeft omdat ze bezit, en haar bekommering komt 
voort uit overvloed, niet uit gebrek. En de volgende: Er is een soort treurigheid 
waarbij je languit op de grond wilt gaan liggen huilen, waarbij je met een gewonde tong 
praat, waarbij de lucht als een berg op je schouders rust. En toch is alles volgens de aard 
van de dingen verlopen. Wat mooi, als twee mensen in vrijheid naast elkaar lopen en als 
het ware samen één beeld vormen. Dan heeft ook het verdriet van het verlies een 
bitterzoete smaak, en wat zo onbestemd en onbezwaard vergleden is tussen hartstocht 
en gevoelens tussen broer en zus, is nog niet eens kapot, omdat het zich als een gouden 
herinnering in het geheugen gevlijd heeft. Mijn angstdromen iedere nacht! Gisteravond 
in het park, nadat we voor het laatst ons hart voor elkaar hadden uitgestort en zij 
onbeweeglijk en met een bleek gezicht voor me stond, vloog een lichtende meteoor in een 
enorme boog door de hemel...  
 Sinds ook de jongste zuster Traude getrouwd was – haar man was de 
Berlijnse industrieel Heckenast – voelde Irmgard zich als enige overgeblevene 
thuis niet meer op haar gemak. En daarom greep ze haar kans, toen de 
sympathieke en intelligente Leitner haar een aanzoek deed. Mijn gevoelens 
voor haar hadden niets van hun oorspronkelijke frisheid ingeboet, al was ik in 
die tijd relaties met andere vrouwen aan gaan knopen. Haar beeld was me 
dierbaar. Ik was heel afhankelijk van vrouwen. Zonder de erotische roes en 
zonder de betoverende verstrikking van de zintuigen leefde ik maar half. 
Irmgard wist dat. Ze maakte nooit aanspraak op me. Op die bewuste avond 
pakte ik na een lange stilte haar hand en drukte er mijn lippen op. Ze deinsde 
geschrokken terug. Plotseling vroeg ze, zomaar voor zich uit: ‘Hoe is eigenlijk je 
relatie met Ganna?’ Ik antwoordde: ‘Er is niets veranderd. Er kan niets 
veranderen.’ En zij: ‘Heb je er nooit over gedacht om te scheiden?’ Ik schudde 
mijn hoofd. Ik zei dat de gedachte nooit in me opgekomen was; ik had het 
gevoel, voegde ik eraan toe, dat zo’n besluit levensbedreigend was. ‘Maar je 
bedriegt haar toch voortdurend?’ fluisterde ze met zachte minachting, ‘en 



tegelijk ga je met haar naar bed... Je maakt bij haar het ene kind na het andere... 
Wat denk je daar dan bij?’ ‘Je hebt gelijk,’ gaf ik bedrukt toe, ‘maar toch... mijn 
huwelijk met Ganna staat niet ter discussie. Afgezien van de kinderen... Er is 
iets... Ik kan het je niet uitleggen, je moet het nemen voor wat het is.’ ‘Met die 
anderen speel je dus alleen maar?’ ‘Onzin, Irmgard. Je weet heel goed dat ik 
niet met mensen speel. Begrijp me toch: het is een mystieke band.’ Zo zei ik het. 
Irmgard antwoordde met een schuw, twijfelend ‘Ja?’ Ze geloofde me niet. Maar 
ze had de kracht en de wens niet om mij van het geloof in de “mystieke band” 
af te brengen. Misschien wilde ze ook niet horen tot degenen die mijn 
gewetensconflicten verlichtten door niet over de “mystieke band” te beginnen. 
Maar ze vergiste zich, als ze aannam dat die band in werkelijkheid helemaal 
niet bestond. Hij was er. Hij bestond uit schuldgevoel en angst voor spoken. Hij 
was doorweefd met het voorgevoel van het komende onheil, want ik geloof dat 
ik behoor tot de mensen die hun toekomstige lot, bewust of niet, als levende 
substantie in zich dragen.  
 

51. Ganna’s tolerantie 
 
Als ik me goed herinner viel mijn erotische afkeer van Ganna vrij precies in de 
tijd dat we de Villa Ohnegroll verlieten. De woning was te klein geworden en 
we verhuisden naar een huurhuis aan de noordrand van de stad, in het 
wijnbouwgebied aan de voet van de Kahlenberg. Daar was voorlopig alleen de 
tussenverdieping vrij; het was november, toen we er introkken en tot mei moest 
ik met mijn werk weer mijn toevlucht op de zolder zoeken. Dat vond ik niet 
erg. Ik sliep en leefde onder het dak als in een eigen wereld. Het plafond was zo 
laag, dat ik er met gestrekte arm bij kon. Als ik de ijzeren deur achter me 
vergrendeld had, was ik onbereikbaar alleen met mijn scheppingen. Toen ik 
maanden later naar Ganna’s domein verhuisde, voelde ik me lang zo prettig 
niet meer, al huisde ik in een aparte vleugel. Er heerste een toenemende 
rusteloosheid rond Ganna. Ze leverde strijd tegen alle mensen. Zelfs met de 
huisbaas en zijn vrouw had ze voortdurend ruzie, over het gebruik van de 
waskeuken of over het op tijd sluiten van de poort of het opstoken van een 
kokkin of roddel in de buurt. Er was altijd iets. Altijd moest ik tussenbeide 
komen, sussen en mijn excuses aanbieden. En op mooie avonden gingen de 
volkszangers in de cafés in de omgeving sentimenteel tekeer. Wat bleef er 
anders over dan het huis ontvluchten, als ik me er onbehaaglijk voelde?  
 Toen Ganna langzamerhand zeker wist dat ik haar niet langer trouw was, 
werd ze heel verdrietig. Maar ik ben er nooit achter gekomen wat er in haar 
diepste innerlijk gebeurde. De ene keer trof ik haar in tranen, de andere keer 
kwam het tot een verbitterde uitbarsting of het leek of ze erin berustte en 
besloten had mijn slippertjes te tolereren, ongeveer zoals veel vrouwen 
accepteren dat hun man naar de kroeg gaat. Doordat ik om haar te ontzien 



meestal heel stiekem te werk ging, was het voor haar een troost als ze de 
betreffende vrouw niet kende. Ze maakte zichzelf dan wijs dat andere mensen 
haar ook niet kenden. En als dit verstoppertje spelen niet vol te houden was, 
had ze een andere troost: ze zei dat het om een “geliefde” ging, de draagster 
van een nevenfunctie. Want zij, Ganna, was de getrouwde vrouw. Daar was 
niet aan te tornen. Ook moest de wereld geloven dat zij, Ganna, bij mijn 
liefdesrelaties in zekere zin het toezicht had. Zodra er een nieuw vrouwelijk 
wezen in mijn leven kwam dat mijn gedachten en mijn hart in bezit nam, 
probeerde Ganna vóór alles het gevaar van de rivale vast te stellen, dat wil 
zeggen in hoeverre Ganna’s eigendomsrechten onaangetast bleven. Haar hele 
gedrag ontwikkelde zich dan volgens de richtlijnen van een huiselijke politiek. 
Het was heel vreemd, als ze degenen die haar het naast stonden uitlegde (vaak 
werd dat weer aan mij verteld) dat een man als ik psychisch verarmde zonder 
nieuwe, verfrissende gebeurtenissen; het was belangrijk voor zijn werk dat hij 
niet vastroestte in het gezin en bovendien had hij het in zijn werk zo zwaar, dat 
je hem wat verstrooiing moest gunnen. Het resultaat was, zakelijk beoordeeld, 
wat ik liever niet deed, een praktijk die in feite leidde tot een literaire 
investering van het kapitaal van de liefdesavonturen. Wat aan de ene kant aan 
passie, aan tijd en ook aan geld, bijvoorbeeld voor reizen en cadeaus, 
uitgegeven werd, kwam aan de andere kant in geschreven vorm met rente en 
rente op rente weer binnen. Iedere emotie, iedere prikkel werd omgezet in stof 
voor een boek; het boek wordt gedrukt en betaald en heeft het ook nog succes, 
dan worden de onkosten ruimschoots gedekt. Zo zag Ganna het. ‘Je moet 
redelijk zijn,’ vond ze en zei alleen dat ik niet te veel van mezelf weg mocht 
geven, omwille van haar, alsof debet en credit in haar boekhouding door 
erotische verspilling ongunstig beïnvloed werd; ‘al die vrouwen zijn vampiers, 
ze willen het bloed uit je aderen zuigen,’ waarschuwde ze en om te bewijzen 
dat ontaarde vrouwen in heden en verleden ongehinderd bezig geweest waren 
met hun vernietigende acties tegen argeloze mannen, las ze me soms 
toepasselijke passages voor uit de christelijke mystiek van Görres.  
 

52. Het zedelijke gebod 
 
Of Ganna zich met inwendige wrok in het onvermijdelijke schikte of een oogje 
toekneep, hing natuurlijk ook van mijn vriendin van het moment af. Zo 
beleefde ze bijzonder veel genoegen aan de knappe Belgische Yvonne, omdat 
die haar bij de spaarzame bezoekjes in mijn huis met angstig respect benaderde. 
Ze had een uitspraak van Yvonne te horen gekregen waar ze opgetogen over 
was, misschien alleen maar doordat ze de diepere betekenis ervan niet begreep. 
‘Nooit zal ik die vrouw haar man afhandig durven maken,’ had Yvonne 
gezegd, ‘daar zou de grootste ellende van komen.’ Yvonne had waarschijnlijk 
geen idee hoe profetisch haar uitspraak was. Ze bekende me een keer dat 



Ganna de meest verontrustende persoon was die ze ooit ontmoet had. Het 
gebeurde wel dat ze zich verstoord uit mijn omhelzing losmaakte, zomaar 
opeens, alsof Ganna’s vuistje haar keel had dichtgedrukt. Toen ik haar 
voorstelde om met mij op reis te gaan, waarheen ze maar wilde en hoe lang ze 
maar wilde, begon ze te beven en fluisterde ontzet: ‘Alsjeblieft niet, in 
godsnaam. Je moet bij haar blijven. Voor mij hoor je toch altijd bij haar.’ In dit 
geval was Ganna zeker van haar zaak. Haar zuster Justine vertelde me op een 
dag spottend dat Ganna haar met een discreet bedoeld slaapkamerglimlachje 
meegedeeld had: ‘Stel je voor: hij heeft nu een verhouding met een Belgische 
freule.’ Zelfs de een tikkeltje botte Justine was door deze vreemde opschepperij 
onaangenaam getroffen en ik was er verdrietig en verontwaardigd over.  
 Als vrienden die dit lezen hun hoofd schudden, zal niemand hun 
verwonderde afkeuring beter begrijpen dan ik. Ik hoor ze al vragen: hoe hield je 
dat uit? Had je geen idee van het vreselijke gevaar dat je in je verblindheid 
naast, achter en rond je liet ontstaan? Hoe kon je dat verenigen met je gevoel 
voor waarheid en fatsoen, dat je die vrouw steeds dieper in psychisch leed en 
onzekerheid drukte? Want leed was het, al vergiste ze zich daar in haar 
onverwoestbare optimisme nog zo in. Die hele verhouding was toch één en al 
leugen; iets in jouw bestaan was toch voos... Hoe kon je dan zo doorgaan?  
 Dat is allemaal niet waar. Je mag het beeld dat ik hier schilder niet 
verwisselen met het beeld dat ik in die periode van mijn leven had. Het is al 
moeilijk genoeg om de ervaringen van de tussenliggende twintig jaar min of 
meer uit te schakelen, zodat er een door die tijd bepaalde waarheid ontstaat van 
een omvang die ik in mijn toenmalige situatie kon bevatten. Het lot behandelt 
ons vaak als de schrijver van een detectiveroman. Beetje bij beetje en stap voor 
stap onthult het een toedracht die tot de uiteindelijke onthulling voor ons 
verborgen was en de verrassing die we dan ervaren ontstaat alleen maar, 
doordat er met onze scherpzinnigheid en ons oordeelsvermogen een handig 
spelletje gespeeld is.  
 Ik had immers een onwrikbaar geloof in Ganna. Al zocht ik het steeds vaker 
bij andere vrouwen en al kon ik erotische aantrekkingskracht nooit weerstaan, 
ik bleef toch op een voor mezelf raadselachtige manier met haar verbonden, en 
die verbondenheid, die bij haar met de kracht van een natuurverschijnsel aan 
de dag trad, was een ijzeren wet, die mijn bestaan bepaalde. Het was 
onmogelijk om ertegen in te gaan en onmogelijk om haar te overtreden. Al het 
andere kon alleen maar een tijdelijke dwaling zijn. Dat verzekerde ik haar ook, 
en de herhaalde, heilige verzekering sterkte haar in haar gevoel van veiligheid 
en nam haar remmingen weg. Maar hoe vermetel ze ook de vaste grenzen 
overschreed – en die vermetelheid nam ieder jaar toe – er veranderde niets aan 
mijn innerlijke vertrouwen, aan mijn bewondering voor het ongewone van haar 
karakter, aan het geloof in haar geestelijke kameraadschap, des te minder, 
omdat ik dergelijke overtredingen vaak niet eens zag of als zodanig herkende. 
Het gebeurde onder andere dat ze buiten mijn medeweten in een Duits 



weekblad een omvangrijk essay over mij en mijn werk publiceerde, een 
verstandige en heel lezenswaardige verhandeling, al was die doorspekt met de 
gebruikelijke esthetische frasen van die tijd. Een paar vrienden van me wezen 
me op het bedenkelijke van de situatie: de vrouw van een schrijver kon niet als 
vertolker van zijn ideeën optreden, vonden ze. Dat was ik het niet mee eens. 
Het essay was schitterend geschreven, hield ik hun voor (dat was het niet), en 
wie wilde zijn vrouw verbieden om zich objectief en waardig over het werk van 
haar man te uiten? Ik was niet erg overtuigd van de geldigheid van mijn 
argumenten, maar ik kon Ganna immers niet afvallen.  
 Nog verbaasder waren mijn vrienden en kennissen, toen mijn boek De zeven 
dodendansen, waar ik vier volle jaren aan gewerkt had, verscheen met een 
plechtige opdracht aan Ganna, waarin mijn dank voor haar hulp en begrip 
samenging met een uiting van liefde voor mijn vrouw en kameraad. Die 
verheerlijking van Ganna kwam recht uit mijn hart. Ik heb nooit een regel 
geschreven waarin ik mezelf verloochende en ben nooit in staat geweest een 
gevoel mooier voor te stellen dan het was. Het was een vrijwillig cadeau dat ik 
haar op die manier gaf, en toch zijn er van die cadeaus die op een 
geheimzinnige manier afgedwongen worden, al is het maar door de 
voortdurende zwijgende verwachting of de stilzwijgende eis om iets goed te 
maken. En daarbij waren de Ganna in mijn leven en de Ganna in mijn fantasie 
twee volkomen verschillende wezens. Met elkaar versmolten werden ze telkens 
door mijn dankbaarheid of wat ik zo noemde, een vloeiend, duister gevoel van 
verplichting en schuld. Dat kwam er nog bij en dat bleef me kwellen. 
Onbegrijpelijk, omdat ik, als er al een schuld te vereffenen was of dank te 
betuigen, dat dag in, dag uit en jaar in, jaar uit deed met mijn hele persoon en 
mijn hele bestaan. Het was alsof een allang vrijgesproken verdachte de officier 
van justitie maar bewijzen van zijn onschuld bleef leveren. Die kwellende 
gemoedstoestand leidde ertoe dat ik het huwelijk tot een zedelijk gebod verhief 
dat niet aan de realiteit beantwoordde, dat ik Ganna tot in het oneindige 
idealiseerde en haar van verre, op mijn vele reizen, brieven vol hartstocht en 
overgave schreef. Ik fantaseerde een bijna bovenmenselijke binding met haar en 
zag over het hoofd dat de aardse mens Alexander Herzog geen vaste grond 
meer onder zijn voeten had. Ik verhief Ganna tot een principe, tot een idee, zij 
en de kinderen waren één, drie harten die in het mijne sloegen en die ik heel 
mijn leven dienen moest. Dat wist Ganna. Daar bouwde ze op. De grond 
waarop ze bouwde leek haar draagkrachtig genoeg voor de zwaarste belasting.  
 

53. Het afnemen van het kapitaal 
 
De zorgen houden Ganna uit haar slaap: van de aanzienlijke bruidsschat is 
nauwelijk nog een tiende deel over. Het afgeslankte banktegoed belicht als een 
door de laatste restjes hout gevoed vuur een lichtzinnige levenswijze, een 



verwerpelijk vertrouwen op vorstelijke inkomsten, in één woord: een financiële 
bende. De inkomsten uit mijn boeken zijn weliswaar niet onaanzienlijk, maar 
kunnen de uitgaven niet dekken. De verwachtingen die ik ervan heb zijn altijd 
veel te hoog gespannen. Aan vervanging van de bruidsschat, waarmee Ganna 
zich aan het begin van het ondegelijke financiële beleid getroost heeft, hoeven 
we niet te denken.  
 Daardoor zie je haar als een afgetobde klerk dag in, dag uit over rekeningen 
en bonnetjes gebogen zitten en met gefronst voorhoofd in het enorme 
huishoudboek dat ze aangeschaft heeft de ene rij getallen na de andere optellen. 
Naast de grote uitgaven aan huur, lonen, reizen, verzekeringen, 
levensmiddelen en kleding gaat het daarbij om eindeloos veel kleine bedragen 
en bedragjes aan zeep, garen, tramkaartjes, bedelaars, postzegels en nieuwe 
zolen; iedere heller wordt genoteerd. Ik zeg: ‘Ganna, dat werk is toch 
overbodig, leg toch een verzamelrekening aan voor al die bijzaken.’ Dat wil ze 
niet. Die pedante nauwkeurigheid heeft een reden: Ganna overziet het geheel 
niet en maskeert dit gebrek door de kleinste dingen op te tellen. Ze moet 
duizend kleinigheden onthouden en als er verwarring ontstaat, is die dan niet 
vergeeflijk bij een vrouw die nooit zonder een deel Nietzsche of Novalis naar 
bed gaat en op moet passen dat het platte alledaagse de vlucht van haar edele 
gedachten niet verlamt? Jammer genoeg verliest ze daardoor niet zelden de 
zelfbeheersing die ze voor mij en zichzelf op moet brengen. Ze bekt me af als 
haar huisknecht, als ik me tot een ondoordachte uitgave heb laten verleiden. 
Meteen rukt de dreigende toekomst op. Het houtje waarop de kinderen zullen 
bijten ligt al op tafel. Ik had in die tijd een vriend in Berlijn op wie ik bijzonder 
gesteld was, een man van grote gaven en een fantastische kerel. Hij had het heel 
moeilijk. Ik hielp hem soms, natuurlijk met heel kleine bedragen. Ganna keurt 
ook die niet goed. Ze “ziet het niet in”. Er zijn andere, rijkere mensen, die zich 
“die luxe” kunnen permitteren, vindt ze. Het hemd is nader dan de rok, 
beweert ze. Het gezin gaat voor. Met de zeventienhonderd kroon die die schoft, 
die Fürst, ons nog steeds schuldig is, zouden we van de zomer met de kinderen 
naar zee kunnen, wat ze “dringend nodig” hebben. Ik bestrijd dat de kinderen 
een verblijf aan zee nodig hebben; ze verheugen zich in een blakende 
gezondheid. ‘O ja?’ zegt Ganna, terwijl ze me boos aankijkt, ‘heeft dokter Blau 
bij Elisabeth geen neiging tot acute bronchitis vastgesteld?’ Ik waag de 
tegenwerping dat ze voor het bedrag dat ze per jaar aan onnodige 
doktersbezoeken uitgeeft niet alleen op vakantie naar Biarritz kan, maar 
bovendien nog een half dozijn Parijse japonnen aan kan schaffen en niet in 
schilderachtige gewaden van eigen vinding rond hoeft te lopen. Ganna gaat 
tekeer als een gewonde wolvin. ‘Verwijt je me dat ik gewoon ben? Moet ik 
Parijse jurken kopen? Ben ik dan Odilon? En niet naar de dokter gaan, als mijn 
kinderen iets mankeert? Jij zou rustig toekijken hoe die zielepoten lijden.’ Wat 
moet ik daarop zeggen? Dat ik inderdaad “rustig” zou “toekijken” bij het 
“lijden” van de “zielepoten”, omdat ik meer vertrouwen heb in de natuur dan 



in de recepten van de dokters Blau en Grün? Er zijn voor Ganna geen feiten en 
ervaringen, er is alleen onmiddellijke behoeftebevrediging, die als innerlijke 
kortsluiting werkt en het hele psychische belichtingsapparaat vernielt. Als ze 
me op haar uitgestrekte onderarmen het huishoudboek presenteert als een 
wetstafel of het verpletterende register van mijn financiële zonden voorleest, 
ben ik opeens geen scheppende geest meer, geen Pericles aan de arm van een 
Aspasia; ik ben dan de gewetenloze potverteerder van haar bruidsschat, het 
heilige kapitaal, dat stamvader Mewis voor levenslang gebruik door haar en 
haar kinderen bestemd heeft. Met een hartstochtelijke woordenstroom beroemt 
ze zich erop dat ze door de ontdekking van een goedkope leverancier van 
groente en fruit minstens honderd kroon per maand bespaart, maar ziet daarbij 
over het hoofd dat die besparingen door de onkunde en slordigheid van haar 
personeel alweer drie keer naar de bliksem gaan. Maar daar mag ik niet eens 
een toespeling op maken. Dan zou ze razend worden. Ik weet niet goed wat ik 
moet doen. Ach, Ganna, denk ik vaak bij mezelf, wat moeten we doen dat je 
rustig wordt en dat je geest de dingen helderder ziet? Maar daar zag het niet 
naar uit en de volgende gebeurtenissen sloegen mijn hoop definitief de bodem 
in. Ganna was nu tweeëndertig jaar en terwijl de mens op die leeftijd in het 
algemeen niet meer te veranderen is, was zij het door haar afkomst en aanleg al 
helemaal niet.  
 

54. Aan de horizon verschijnt een wei 
 
In die tijd spreidden de vrouwen van de ontwikkelde burgerij een soort 
apenliefde voor hun kinderen tentoon. Zogenaamde harding, hygiënische 
voorschriften en pedagogische maatregelen, dat werd allemaal plechtig en 
gewichtig besproken, in bijeenkomsten behandeld en volgens de modernste 
principes gerealiseerd. Je zou denken dat uit het kroost van de welgestelde 
dames die zich iedere extravagantie konden permitteren een generatie van 
moreel en fysiek volmaakte mensen groeide, die in staat was de menselijke 
maatschappij een hoopvoller gezicht te geven. Ondertussen hebben we van een 
nieuwe dageraad voor de mensheid nog steeds niets gemerkt.  
 Ganna had hardnekkig geweigerd haar kinderen naar de openbare school te 
sturen. Ze kregen huisonderwijs, wat op den duur een kostbare zaak was. Maar 
ieder schoollokaal was volgens Ganna een verpeste ruimte, een bron van 
besmettelijke ziekten, een infectiehel, zoals zij het noemde. Bovendien was ze 
een verbitterde tegenstandster van de gebruikelijke leer- en opvoedmethodes. 
Zij was voor een individuele behandeling, voor rekening houden met het eigen 
karakter en voor een harmonische ontwikkeling van de persoonlijkheid. 
Prachtig: maar waar waren de instituten daarvoor? Ik vond de theorieën van 
die toen opkomende pedagogen verdacht, omdat ze met hun verafgoding van 
het kind de grondslag legden voor de emotionele verruwing van een latere tijd.  



 Ik gaf Ganna in overweging dat je kinderen tot gemeenschapszin moest 
opvoeden en dat je er asociale egoïsten van maakte, als je ze tegen offers, 
ondergeschiktheid, moeilijkheden en schokken beschermde; waar bleven ze, in 
tegenstelling tot de miljoenen kinderen die niet ontzien waren, wat voor een 
schaamte en wraak stonden hun te wachten, als eens de dag van de afrekening 
en de vereffening kwam? Dat was aan dovemansoren gericht. Voor een psyche 
als Ganna moest de toestand in de wereld waarin ze zich bewoog 
onveranderlijk lijken, omdat ze zelf ook niet in staat was te veranderen. Ze 
putte zich uit in overdreven fantasieën over de wreedheid van de 
schooltirannen, wie het niet om kennis en vorming te doen was, maar om 
rapporten en cijfers voor gedrag. Stonden alle kranten niet vol zelfmoorden van 
scholieren? Nee, zij liet de onschuldige zieltjes niet gewelddadig vergiftigen. 
‘Jullie scholen zijn tuchthuizen!’ riep ze met een gezicht als een fanatieke 
predikheer, ‘ik laat me nog eerder vierendelen dan dat ik mijn kinderen tot zo’n 
bestaan als gevangene verdoem.’ Mijn kinderen! Ganna, Ganna! Mijn huis, mijn 
man, mijn kinderen: het begin en het einde van het leven en het jouw ligt 
ernaast als een gecrepeerde hond.  
 Wat was ze van plan? Ferry werd tien, voor hem moesten we een beslissing 
nemen en hij kon niet langer als een prins van zijn leeftijdgenoten geïsoleerd 
worden, net zo min als Elisabeth. Ze leefden immers ook al in een broeikas. De 
glazen wanden moesten eindelijk stukgeslagen worden. Ik had het idee alsof ik 
met Ganna een heimelijke strijd om de kinderzielen voerde. Liefde gaf daarbij 
niet de doorslag, maar wat ik de atmosferische werking van een mens noem, de 
stille en gelijkmatige invloed van een beschermengelachtige aanwezigheid. Hoe 
het bloed van een vader en een moeder zich tot erfenis en lot mengen, heeft nog 
niemand doorgrond; het is niet zeker of een vader en een moeder er wel zoveel 
aan bijdragen als ze zouden willen. Ganna’s troetelneiging was een ernstige 
bedreiging. Maar had ik dan zelf zo weinig troetelneiging dat ik erover mocht 
oordelen? Je kunt iemand niet genoeg liefde meegeven, zei ik altijd weekhartig, 
alsof liefde die je geeft een universeel recept tegen ongeluk en leed is, alsof ik 
niet geweten had dat we het bitter koud hebben als onze warme jas afgepakt 
wordt, alsof we er nooit een gehad hadden.  
 Op een goede dag maakt Ganna in haar zwelgend langzame tempo een 
wandelingetje door de straten van de buitenwijk en komt bij een omheinde wei, 
die zich aantrekkelijk golvend als een wapperende groene vlag tot op de heuvel 
uitbreidt. Ze blijft staan. Er flitst een gedachte door haar heen: hier moet de 
school van de kinderen komen. Een veelbelovend ogenblik. Meteen ziet ze alles 
al voor zich: mooie houten huizen, langwerpige paviljoens met leslokalen, 
luchtige slaapzalen voor de interne leerlingen, aula, leeszaal, tennisbaan, 
gymnastiekzaal, alles levensecht. Waarom zou ze zo’n ideaal instituut niet 
volgens haar plannen kunnen laten bouwen? Wie hield haar tegen? Het is 
uiteindelijk een kwestie van geld.  



Dat leidt tot de volgende overwegingen, die binnen enkele minuten door 
haar vindingrijke hoofd spelen, terwijl ze aan de grond genageld staat en haar 
zinnen op die wei gezet heeft. Geld wordt je voorgeschoten, daar zijn 
geldmensen voor. Ze zullen haar in de winst laten delen en de aflossing hangt 
van de rentabiliteit af. Ze zullen een vereniging oprichten. Een 
schoolvereniging. Zo’n prachtige wei betekent een vermogen. Misschien 
kunnen ze die voordelig kopen. Over een paar jaar is de waarde zo gestegen 
dat ze de kosten van de hele onderneming kunnen dekken, gesteld dat het 
zichzelf niet betaalt. Uit heel Oostenrijk en Duitsland zullen de leerlingen 
toestromen. Er wordt in grote stijl reclame gemaakt. De zaak wordt juridisch 
geregeld, waarvoor heb je anders relaties? Het wordt een goudmijn. De wei 
reserveert ze voor zichzelf. Die blijft haar privé-eigendom. Aangenomen dat ze 
nu zestig-, misschien zeventigduizend kost, dan zal ze over tien jaar, als de wijk 
uitgebreid is, weggaan voor een vriendenprijs van een half miljoen. Met een 
half miljoen bezorgt ze mij een onafhankelijk bestaan en een zorgenloze oude 
dag. Bovendien zal het voor de kinderen een eldorado zijn.  
 En Ganna ziet geen enkel probleem.  
 Doet dit niet denken aan de plannenmaakster in het sprookje, die uit een kar 
met potten een onmetelijke rijkdom tevoorschijn tovert, tot door een vervelend 
ongeluk al het aardewerk in scherven voor haar ligt?  
 Het is een psychologisch geheim dat mensen als Ganna door de 
omstandigheden net zolang begunstigd worden, tot de gespannen tegenstelling 
tussen droom en werkelijkheid in een ramp eindigt. Kijk je verder, dan wordt 
de zwakte van hun constructie van meet af aan gekenmerkt door de 
gespletenheid van hun beweegredenen: er ontstaat een zowel-als, een 
tweeslachtigheid in de opzet. Ze willen zich zowel tegen het mislukken als 
tegen het waarschuwende geweten indekken en het nabijliggende doel door 
een verder weg liggend doel, dat onpersoonlijker lijkt, te ondersteunen en te 
verhogen. Maar in plaats van de krachtbron daarmee te versterken, zoals ze 
denken, delen ze die in stukken, en terwijl ze een vluchtweg naar deze en gene 
kant open willen houden, blokkeren ze beide wegen. En dat overkwam Ganna, 
toen ze met haar onweerstaanbare energie niet alleen voor haar kinderen een 
pedagogisch paradijs uit de grond probeerde te stampen, maar tegelijkertijd 
ook door middel van grootschalige speculatie de toekomst van haar geliefde 
echtgenoot tegen alle dreiging van het lot wilde beschermen. Daardoor 
mislukten beide plannen en werden beide een illusie.  
 

55. De stichting van de school en wat ermee samenhangt 
 
Laten we haar vergezellen bij haar verdere stappen, die even moedig als 
zakelijk zijn. Ze hoort dat de wei eigendom is van een zekere mevrouw 
Nußberger, een oud vrouwtje, de weduwe van een wijnboer. Ze gaat bij dat 



vrouwtje op bezoek en voelt haar aan de tand. Haar verwachting heeft haar niet 
bedrogen: de wei is te koop. De prijs: honderdtwintigduizend. Ganna doet alsof 
ze in opdracht van een belangengroep komt en begint alvast te onderhandelen. 
Ze heeft de indruk dat ze daar niet veel mee opschiet, maar omdat er een 
hypotheek van veertigduizend op het perceel ligt die niet afgelost hoeft te 
worden, gaan die veertigduizend van het te betalen bedrag af. Nog dezelfde 
dag begeeft ze zich naar haar vriend en bewonderaar, advocaat dr. Pauli, die 
een van de meestgevraagde advocaten van de stad is en een invloedrijk man. 
Ze zet hem haar project uiteen. Hij is er helemaal ondersteboven van. Hij 
belooft hulp. Belangrijkste vraag: hoe komen we aan de wei? Zoveel heeft 
Ganna al begrepen: moedertje Nußberger heeft contant geld nodig. Na 
herhaalde gesprekken met de vriendelijke oude dame is ze ervan overtuigd dat 
die bereid zou zijn Ganna het perceel voor een betrekkelijk lage aanbetaling te 
verkopen, als de hele koopsom voldoende gegarandeerd is. Ganna gebruikt al 
haar charme en een betoverende woordenstroom om het bedrag van de 
aanbetaling zo laag mogelijk te houden. Familieleden verschijnen, dochters, 
kleinzoons, schoonzoons, de hele Nußberger-clan, allemaal hebben ze geld 
nodig en er wordt eindeloos heen en weer gepraat. Inderdaad slaagt Ganna erin 
de aanbetaling tot tweeduizend kroon te drukken. Dat doet ze gewoonweg 
geniaal. Alleen: waar haal je tweeduizend kroon vandaan? Van je rekening? 
Onmogelijk. Dat is de laatste reserve. Er moet dus een geldschieter gevonden 
worden die omwille van het grote doel het risico op zich neemt. Die wordt 
gevonden. Dr. Pauli heeft een paar kennissen overgehaald om mee te werken 
aan de stichting van de schoolvereniging. Een van de stichters laat zich 
overhalen om de aanbetaling te doen. Hoe Ganna het voor elkaar krijgt dat de 
wei op haar naam en niet op die van de vereniging gezet wordt, is een 
meesterzet. Ze heeft een keer geprobeerd het uit te leggen, maar ik begreep het 
niet, zulke zaken waren me te ingewikkeld en ik was alleen verbaasd dat Ganna 
daarin zo goed de weg wist: ze moest er een aangeboren talent voor hebben, 
dacht ik.  
 Nu gaat het snel. De kring van deelnemers wordt iedere dag groter. Het zijn 
allemaal vermogende mensen. Ik sta verbaasd hoeveel ouders er zijn die hun 
kinderen de ergernissen van streng onderwijs willen besparen en zich daarbij 
verschuilen achter vrijheid, een minimumprogramma en moderne principes. Ze 
kennen blijkbaar de valstrikken van het leven en happen gretig toe, als ze hun 
nageslacht, dat niet van leren houdt, met een premie die past bij hun stand aan 
een geprivilegieerd bestaan kunnen helpen.  
 Maar veel groter is mijn verbazing over Ganna’s onvermoeibare ijver en haar 
kennelijke capaciteiten. Vlak naast de wei ligt een landhuis in een ruime tuin. 
Van meet af aan heeft Ganna daar haar veldherenblik op laten vallen. Het is te 
huur; ze huurt het en later wil ze het kopen voor het tehuis. Samen met de wei 
kan de school dan ruimer opgezet worden, voornamelijk als internaat. Er 
vinden opwindende onderhandelingen plaats. Meestal in mijn huis. Ik voel me 



een man die in een samenscholing op straat terechtgekomen is en schuchter 
informeert waar de mensen zich druk over maken. Ganna’s berichten worden 
steeds verwarder. Voor een rustig gesprek heeft ze geen tijd. Vroeg in de 
morgen haast ze zich naar de stad en laat in de middag verschijnt ze weer, 
afgejakkerd, buiten adem en uitgehongerd. Dan wordt er geschreven. Ze 
schrijft brieven, tientallen achter elkaar en prospectussen, die gedrukt moeten 
worden. Artikelen voor de kranten, pedagogische opstellen, besluiten in naam 
van de schoolgemeenschap, verzoekschriften aan het ministerie van onderwijs, 
lesroosters voor de klassen en economische plannen. Ik sta perplex over haar 
uithoudingsvermogen, haar omzichtigheid en haar veelzijdigheid. Haar kamer 
is een kantoor. De dienstbodes doen waar ze zin in hebben. De kinderen 
worden aan zichzelf overgelaten. Overdag ontvlucht ik het huis. Als ik ’s 
avonds thuiskom, zijn de kamers vol vreemde mensen. Advocaten, 
ambtenaren, leraren, journalisten, enthousiaste dames, dubieuze personen die 
van de gelegenheid gebruikmaken om een baantje in de wacht te slepen, 
allemaal verdringen ze elkaar in de drie kamers, eten belegde broodjes, drinken 
oneindige hoeveelheden bier, wijn, drank en thee, debatteren rumoerig en 
snuffelen in mijn bibliotheek nieuwsgierig in boeken en manuscripten. De hele 
tijd staat er iemand te telefoneren, meestal Ganna. Het regent telegrammen, 
lange bekendmakingen worden voorgelezen en afgevaardigden gekozen die de 
autoriteiten moeten bewerken.  
 De schoolgemeenschap begint haar activiteit en er is op de lening 
ingetekend; dan breekt de eerste opstand uit. Ganna heeft zich niet aan de 
regels gehouden, dat wordt tenminste beweerd. Ze is afspraken niet 
nagekomen, heet het, heeft zich buiten haar terrein begeven, heeft in belangrijke 
functies de verkeerde mensen benoemd en bijvoorbeeld een knappe jonge vent, 
een zekere Borngräber, op grond van een paar onbetrouwbare aanbevelingen 
en zijn aalgladde manieren tot schooldirecteur benoemd. Al gauw blijkt dat de 
man ruzie zoekt en tegen haar intrigeert. Ik onderzoek de zaak, zonder achter 
de waarheid te komen. Ik moet op de verhalen van Ganna afgaan. Met haar 
kenmerkende gebrek aan angst voor gemeenplaatsen zegt ze: ‘Ik heb een adder 
aan mijn borst gekoesterd.’ Maar hij is niet de enige die haar in de rug aanvalt. 
Iedere dag zijn er nieuwe tegenstanders, intriges, klikpartijen, verraad en 
samenzweringen. Borngräber verzamelt medestanders. Ganna verzamelt 
medestanders. Niet erg vruchtbaar voor een schoolgemeenschap. Wat is er toch 
aan de hand, denk ik, Ganna kan immers geen kind kwaad doen, waarom zijn 
de mensen dan zo kwaad op haar? Ik word met allerlei klachten en 
beschuldigingen lastiggevallen. Ik ben niet op de hoogte en vraag Ganna hoe 
dit of dat zit. Ganna schildert de gang van zaken alsof zij het slachtoffer is van 
boosheid en jaloezie, alsof anderen eropuit zijn haar het heft uit handen te 
nemen. Ze eist dat ik me om haar bekommer. Als ik mijn gewichtige woord in 
de schaal leg, verzekert ze, zal niemand meer tegen haar in opstand durven 
komen. Ik geloof niet in het gewicht van mijn woorden, maar wil niets 



onbeproefd laten om haar te helpen, want ook ik heb de indruk dat ze 
tegenover een ontketende meute staat. Ze lijdt eronder. Ze offert zich op voor 
een groot idee en dat wordt haar kwalijk genomen. Gemakkelijk herkenbaar 
verheft de figuur van de vrouwelijke Don Quichot zich boven de vijandige 
omgeving. Er moet iets gebeuren. Ik onderhandel met de leraren, met de 
perfide Borngräber, met dr. Pauli en met een eerbiedwaardige hoge ambtenaar, 
die beschermheer van de school is en Ganna’s vertrouwenspersoon. Ik bereik 
zo goed als niets. Ik raak in het gekrakeel de weg kwijt. Er wervelt een 
verbitterde wirwar van stemmen om me heen. Ik ben geen bemiddelaar en kan 
geen partij kiezen. Ze zeggen dat Ganna me op een paar wezenlijke punten 
verkeerd geïnformeerd heeft. Als Ganna merkt dat ik aarzel, valt ze tegen me 
uit. ‘Wat moet ik dan doen, Ganna?’ zeg ik wanhopig, ‘het lijkt wel een 
wespennest.’ Ik breng een bezoek aan de voorzitter van de raad van toezicht, de 
keizerlijke adviseur Schönpflug. ‘Het gedrag van mevrouw Herzog is niet 
helemaal doorzichtig,’ zegt de verder heel sympathieke man. Ik antwoord bot, 
dat ik niet de geringste twijfel aan de zuivere bedoelingen van mijn vrouw kan 
toestaan. Dat deel ik Ganna mee. Ze wil dat ik mijn mening geef in een kort 
memorandum aan de raad van toezicht, want dat zal haar vijanden de mond 
snoeren. Ik mag niet weigeren, want dan heb ik geen rustig moment meer. Aan 
de andere kant loop ik gevaar op een dag bij leugens betrokken te worden; 
Ganna is heel goed in zelfbedrog en misschien is ze niet zo onschuldig als ze 
denkt. Ik stel de verklaring op, waarin ik de zuiverheid van haar karakter en de 
morele grootheid van haar handelen overtuigend weergeef. Dan sla ik op de 
vlucht en duik een paar weken onder in Ebenweiler.  
 

56. De tragiek van de man 
 
Voor ik het verloop en einde van de steeds bedreigender en lelijker wordende 
schoolgeschiedenis vertel, wil ik iets zeggen over mijn eigen belevenissen in die 
vooroorlogse jaren en eerste oorlogsjaren, waaronder twee heel belangrijke, die 
ieder op hun manier een grote invloed op de toekomst hadden. De ene was de 
geboorte van mijn dochter Doris en de andere de schenking van een huis, ja, 
een heel, goed ingericht huis inclusief de grond, een vriendschappelijke 
schenking van een jong echtpaar, waarmee ik al lang een hartelijke relatie had. 
Ik had het met hen soms over mijn lastige woonsituatie, over de moeilijkheid 
om in een huurhuis rust en concentratie te vinden en de daaruit voortkomende 
noodzaak overdag te niksen en ’s nachts door te werken. Toen boden ze me met 
een ruimhartig gebaar geld om een landhuis te laten bouwen. Eerst wist ik niet 
wat me overkwam. Ik durfde geen nee te zeggen, maar ook geen ja. Het was 
ongehoord; ik vroeg me af of ik het recht had op deze gelukkige schikking van 
het lot in te gaan en had bijna het gevoel of ik mijn vrienden bedroog. Hoe moet 
je voor zo’n offer instaan, ook als het voor de ander geen offer is, hoe moet je 



ervoor danken, omdat dank die je niet kunt aflossen een last wordt? Ik was 
beslist niet zo’n veelvraat als genieën die de hulp van hun aanhangers 
vanzelfsprekend vinden (en ik beschouwde mezelf ook niet als een genie.) Ik 
was te veel doordrongen van de burgerlijke geest van pacteren en 
onderhandelen. De formules van niets-voor-niets en voor-wat-hoort-wat zaten 
me in het bloed. En ik vond het niet gemakkelijk mezelf een verdienste toe te 
kennen die de generositeit van mijn vrienden in hogere zin rechtvaardigde.  
 Maar Ganna kende dergelijke scrupules niet. Ze vond het volkomen in orde 
dat de mensen mij een beetje verwenden. Ze gaven alleen maar terug wat ik 
hun overvloedig gegeven had, zei ze met grote ogen. ‘Hoe kom je erbij?’ 
antwoordde ik wrevelig, ‘er zijn duizenden mensen zoals ik. Negentig procent 
daarvan creperen in de goot en je hebt het al getroffen wanneer je brood en een 
bed hebt. Wat ben ik nu helemaal? Heb ik het recht om in een luxe villa te 
wonen? Wij gaan er te veel van uit dat we bescherming krijgen.’ Ganna 
protesteerde hevig. Zij was immers het kind van een luxe en pretentieuze tijd, 
waarin geest en werk net als effecten een beurskoers kenden. Al liet ze het niet 
merken, in haar ogen steeg mijn waarde enorm doordat ik een huis in de schoot 
geworpen kreeg. Sinds de Medici was zoiets niet gebeurd. Ze bazuinde haar en 
mijn geluk overal rond en als ik vroeg of ze zich een beetje in wilde houden 
keek ze me niet-begrijpend aan. Toch hadden we nu een neutraal terrein, 
waarop gemeenschappelijke belangen gemeenschappelijk handelen mogelijk 
maakten. Je moest Ganna bezighouden en je moest haar met brandstof vullen 
als een kachel. Ze kon twintig dingen tegelijk doen en alles met hetzelfde elan 
en dezelfde wilde ijver. En toen we samen de plannen voor het huis bespraken, 
het perceel uitzochten, met de architect onderhandelden, de kosten berekenden, 
meubels, lampen en andere nuttige voorwerpen kochten, viel de drukkende 
passiviteit van me af waarin ik tegenover haar langzamerhand terechtgekomen 
was, en ik liet me tenminste op sleeptouw nemen. En opdat zij er niet achter 
kwam dat ik me alleen maar op sleeptouw liet nemen, streelde ik soms het 
handje dat mij suikerklontjes gaf, opdat ik er op mijn beurt niet achter kwam 
dat zij mij op sleeptouw nam. In een huwelijk zijn er voor de zwakste veel 
mogelijkheden om geen karakter te hebben.  
 Er was geen bijzondere list en moeite van Ganna voor nodig om me zover te 
krijgen dat ik het nieuwe bezit, het mij persoonlijk toegekende huis, werkplaats 
en toevluchtsoord ook op haar naam liet zetten. Op een dag gingen we samen 
naar het kadaster en daar werd Ganna officieel mede-eigenares van de villa. Ik 
dacht er geen moment over na. Ik besefte niet dat ik daarmee een pand uit 
handen gaf, het eerste en enige waarover ik vrij kon beschikken. Ik besefte niet 
dat ik daardoor bij Ganna een bezitsdrang versterkte die voor haar nog veel 
meer dan de materële verbintenis een verbintenis van lichaam en geest in de 
magische zin van het woord betekende.  
 Maar dat alles raakte me alleen maar uiterlijk. Later leken deze jaren een 
tocht door een duistere, holle weg met weinig oponthoud en weinig uitzicht. Ik 



voelde de nadering van ontzettende gebeurtenissen. De onweerswolk die nog 
achter de horizon lag, zond al elektrische golven uit en daardoor was ik altijd 
onrustig als een vogel voor het onweer. Er ging een boze betovering over het 
land en over de mensen en ik had een akelig gevoel wanneer ik ’s nachts door 
de straten van een Duitse stad liep, wat vaak gebeurde; ik leed onder wat ik zag 
als een slaper die droomt dat zijn huis in brand staat. Ik verbeeldde me dat een 
andere wereld me uitdaagde dan de wereld waarmee ik tot dan toe genoegen 
had genomen. Onbeduidend leek me wat ik gedaan had en ontoereikend; het 
sprak te weinig mensen aan en bewoog zich in achterhaalde vormen. Ik voelde 
dat er mensen wachtten, maar ik wist niets van hen. Ik was nog ver verwijderd 
van mijn grens, ver van mezelf; als ik de korst die me insloot niet doorbrak, 
werd ik erdoor verpletterd.  
 In de brand werden ook de zintuigen meegesleurd. Hevige honger werd 
telkens afgewisseld door tegenzin. Geen vrouw vervulde me en gaf me wat ik 
vaag zocht: een beeld van mijn eigen wezen en innerlijke vrede. Ik raasde van 
de een naar de andere en het was vaak alsof ik ze uit elkaar moest halen als een 
omhulsel met een onbekende inhoud, alsof ik ze moest schillen als een vrucht 
die je dan niet blieft. Het was geen avonturisme. Het was geen lege begeerte. 
Misschien lag er iets in van het misverstand dat een levende gestalte boos en 
speels met de in de fantasie ontstane gestalte verwisselt en daarmee tevreden is, 
omdat het die niet afmaken kan. Misschien raakte het de tragiek van de man 
die uit het ijzige gebied van de symbolen wegtrekt en onderweg buiten zichzelf 
raakt bij de warmbloedige maskers.  
 Toen het kind ter wereld kwam, woonden we al in het nieuwe huis.  
 

57. De waarheid begint door te dringen 
  
Pas daarna kregen de gebeurtenissen in de schoolgemeenschap de omvang van 
een catastrofe die diep in mijn en Ganna’s leven ingreep. De hoofdoorzaak van 
de onvrede was dat Ganna hardnekkig weigerde de wei aan de 
schoolgemeenschap af te staan. De aandeelhouders noemden het 
onverdraaglijk dat het omvangrijkste perceel van het geheel, waarop de nieuwe 
schoolgebouwen stonden, privébezit bleef en dat de eigenares als lid van het 
consortium een aanzienlijk bedrag aan pachtgeld inde. In stormachtige 
vergaderingen werd Ganna het immorele en onhoudbare van die toestand 
verweten. Het stelde haar in een kwaad daglicht, werd er gezegd, dat ze zowel 
aanspraak maakte op het ideële nut als op het leeuwendeel van de materiële 
winst. Het is een feit: mensen die zien dat ze winst mislopen die ze zelf willen 
opstrijken, zijn uiterst rigoureus in de beoordeling van degenen die naast hun 
ideële verdiensten ook tastbare verdiensten willen hebben. Dat gaat niet, 
beweren ze, je bent handelaar of je bent priester, allebei zijn is onfatsoenlijk. De 
advocaten van de tegenpartij bestreden Ganna’s recht zelf in zijn geheel. Zij 



verdedigden de stelling dat Ganna de wei met van een dubieuze intrige 
verworven had en waren bereid die aanklacht te bewijzen.  
 Ganna heeft zichzelf niet meer onder controle. De wereld wordt duister voor 
haar. Ze zweert een dure eed dat ze liever ten onder gaat dan dat ze de wei 
opgeeft; geen vierkante voet, geen grasje geeft ze weg. Het kan niet uitblijven 
dat onze kinderen, om wie het toch begonnen is, merken hoe weinig geliefd 
hun moeder is. Met de voorkeurspositie die Ganna voor hen in petto had, 
wordt het niets. Maar dat ze benadeeld worden en psychische schade oplopen, 
zoals Ganna huilend verzekert, vind ik niet. Ik zou het best vinden als ze eens 
wat steviger aangepakt werden, zeg ik met een gelatenheid die Ganna woedend 
maakt. ‘Durf jij die misdadigers in bescherming te nemen?’ snauwt ze. ‘Nu zie 
je weer wat een zwakkeling je bent. Iedereen weet dat jij een arme vrouw 
telkens weer in de steek laat. God zal je straffen.’ Wat een kletspraat! In de steek 
gelaten heb ik haar tot nu toe echt niet, en wat heeft die straffende God ermee te 
maken? Wat weet zij van God, wiens naam ze alleen maar gebruikt wanneer ze 
haar banvloeken slingert. Ze heeft een God bedacht die als de speciale 
beschermer van Ganna Herzog fungeert en ter plekke zijn bliksems slingert, als 
zijn geliefde Ganna door slechte mensen iets wordt aangedaan.  
 Ze komt bij de diverse leraren binnenvallen en zegt openhartig en keihard 
haar mening. Dat verbetert de toestand niet. Ferry weigert nog langer naar 
school te gaan; nu is het zover dat de kinderen boeten voor Ganna’s zonden. 
Het onderwijs, dat Ganna eerst zo voorbeeldig vond, is opeens beneden peil. 
Dezelfde leraren die kortgeleden nog louter Fröbels en Pestalozzi’s waren, zijn 
van de ene dag op de andere verwerpelijke individuën geworden. Ze schuwt 
geen middel om directeur Borngräber, op wie ze ongetwijfeld een beetje 
verliefd was, eruit te werken. Ze spant samen met de conciërge en de werksters. 
Dag in, dag uit ruziet ze met mensen die voor de naam Herzog allang geen 
ontzag meer hebben. Daar maakt ze ruzie mee. Daar heeft ze het druk mee. Net 
als ieder mens met politieke ambities heeft ze voortdurend ophitsers en 
kwaadsprekers om zich heen. Ik ben bang dat ze geen schone handen houdt.  
 Het huishouden raakt in verval. ’s Avonds komt ze uitgeput van haar 
veldtochten terug. Ze werkt de opgewarmde resten van het middageten naar 
binnen, zonder te proeven en zonder te weten wat ze verteert. Ze rent naar de 
kinderkamer, waar de sluizen van haar opgestuwde tederheid opengaan, want 
omdat haar moederlijke zorg tot die korte tijd beperkt is, denkt ze door de 
heftigheid van haar gevoel te moeten compenseren wat er aan continuïteit 
ontbreekt en ze negeert iedere omstandigheid die haar verafgode kinderen in 
een ander licht zouden kunnen tonen dan dat van haar momentele verliefdheid. 
Toch hoeft een van de kinderen maar haar ongeduld te wekken of zich niet naar 
een toevallig humeur te voegen, of ze begint zinloos te schreeuwen tegen het 
ontzette, zojuist nog geknuffelde wezentje, en als je haar tegen durft te spreken 
(het hoort tot Ganna’s vreemdste eigenschappen dat ze geen tegenspraak 
verdraagt, nooit en van niemand), dan briest ze van woede. Als de telefoon 



gaat, sluipt ze op haar afgetrapte pantoffels naar de gang en je hoort aan het 
toestel haar doffe “Hallooo”, dat op mijn zenuwen werkt, tien keer, twintig keer 
hallo, een echte jagerskreet die uit een oerwoud lijkt te komen met die duistere, 
langgerekte o. Je hoort precies of er aan de andere kant iemand is die iets van 
haar wil of iemand van wie zij iets wil; in het eerste geval is haar stem scherp, 
snijdend, bazig en in het laatste geval lief, smekend en onderdanig. Na het 
avondeten komt ze bij mij in de kamer zitten om haar haar te kammen, een 
bezigheid die ze onbehoorlijk lang rekt en waarbij ze droomt, luchtkastelen 
bouwt en aan geleden onrecht knaagt. De kam gaat knetterend door het 
roodbruine haar en de wijdopen, inblauwe ogen staren aangedaan in de leegte. 
Waarvan aangedaan weet niemand, zijzelf niet eens, maar het 
ondoorgrondelijke verdriet dat op haar gezicht te lezen is, ontroert me. En als ik 
denk dat ze naar bed zal gaan om haar gekwelde ziel eindelijk rust te gunnen, 
valt haar iets in wat ze vergeten was en ze haast zich naar de schrijftafel om 
vele bladzijden tekst of een brief te schrijven, die de volgende dag meestal 
onbeduidend en overbodig blijkt te zijn. Het is het wezen van de hel, dat ze 
steeds hogere graden van pijn en schrik ondergaat; als je denkt dat het niet 
erger kan, bevind je je nog in het voorgeborchte van de hel, in een vrij matige 
ontzetting, en dat was mijn toestand in de tijd dat Ferry en Elisabeth van school 
moesten om naar een openbare instelling te gaan. Of het een disciplinaire 
maatregel was of een wraakactie was me niet duidelijk. Ganna beweerde dat 
het een wraakactie was en ik moest haar geloven, ik had geen zin om naar de 
waarheid te zoeken, want ik wilde niet voor nog meer conflictstof zorgen. De 
leiders van de rijksscholen waren over de vrije school niet erg te spreken en 
Ganna’s radeloosheid was groot, toen verscheidene gymnasia weigerden Ferry 
midden in het semester op te nemen; haar verontrusting werd nog groter, toen 
op de onvoldoende scholing van de jongen gewezen werd. Ik was diep 
bezorgd. Ik voelde me verantwoordelijk voor mijn zoon, maar hoe kon ik voor 
het lot voor hem instaan, als zijn moeder me alle verantwoording uit handen 
nam en zich hartstochtelijk als rechter opwierp, tegen wie geen hoger beroep 
mogelijk was? Datgene waartegen ze het kind had willen beschermen werd nu 
pas echt zijn lot: psychische onzekerheid en pedagogische willekeur. Ik had de 
tijd niet om haar af te nemen wat ze van mij en de wereld eiste als haar recht. 
Nee, ik had de tijd niet en de kracht niet om met haar te ruziën en haar tot een 
ommekeer te bewegen. Ik had het misschien dwaze en misschien aanmatigende 
idee dat God me mijn tijd anders wilde laten besteden. Ganna’s wereld was er 
een van onbeperkte vrijheid, en daar onbeperkt gebruik van maken was voor 
haar de enige weg naar het geluk, al was dat geluk ook schijn. Ik herinner me 
momenten dat ik op haar inwerkte, alsof mijn zielenheil ervan afhing, om haar 
starheid te breken en haar milder, wereldser en verstandiger te maken. Maar 
het was alsof je van water een gezicht wilde boetseren. Op een keer zei ze met 
een vreemde wroeging: ‘Voor jou zou ik een heilige moeten zijn, maar ik kan 
niet heilig worden zonder doodzonde.’ Ik heb die pijnlijke en eigenlijk 



vreselijke uitspraak nooit kunnen vergeten. Er opende zich opeens een afgrond, 
waarin ik in de diepte een Ganna zag die met spookachtige schimmen vocht.  
 En hoe stond ik ervoor? Wat was ik dan? Een mens, samengedrukt in de 
vuist van het lot. De oorlog scheurde me open, scheurde me kapot zoals een 
storm een laag ijs op een meer verscheurt, hij liet me stromen en overstromen, 
en uit de stille dromer en werker, een winterse dromer, een bevroren dromer, 
groeide een ontwaakte mens met ervaringen van velen en het leed van velen in 
zijn hart. De slaap en de rust ontvluchtten me en ik kwam uit de stenen 
afzondering naar buiten; ik probeerde te helpen, ik probeerde te dienen, ik 
zocht een ziel en had ik die ten slotte niet in Bettina Merck gevonden, dan was 
ik door de wanhoop gewurgd.  
 Daar merkte Ganna allemaal niets van. Tot een gesprek over die dingen 
kwam het niet en voor een serieuze uiteenzetting was geen gelegenheid, want 
ze werd helemaal in beslag genomen door haar zaken. Het had iets griezeligs, 
dat de wereldcatastrofe haar zo weinig raakte. Haar belangstelling voor de 
gebeurtenis die de vijf werelddelen op hun grondvesten deed schudden, was 
die van een klein meisje, dat ongelovig kijkt als de lucht door een ver vuur rood 
kleurt. Dat de onheilstijdingen die tot haar doordrongen op echte feiten 
berustten, daar was ze nooit helemaal zeker van. Haar schrik had dan ook iets 
clichématigs, alsof het om een samenzwering tussen mensen ging die haar in 
feite niets aangingen, terwijl de tastbare, de echte, de Gannawereld, de 
Gannakinderwereld met die legendarische, onbewezen gebeurtenissen eigenlijk 
niets te maken had.  
 Ik had me meteen in de eerste weken van de oorlog als vrijwilliger gemeld. 
Geen man met een hart en fatsoen dacht toen aan de rechtvaardigheid of 
onrechtvaardigheid van de oorlog en niemand wist ook wat oorlog eigenlijk 
betekende. Je was deel van een geheel, het geheel was of leek tenminste een 
levend organisme en beschouwde zichzelf als een volk, als een vaderland, als 
een plaats waar alles ontstond en bestond. Ik verzon tegenover Ganna een 
uitvlucht, ging ’s nachts naar Wenen en begaf me naar het consulaat. De consul, 
die me kende, wilde me vanwege de grote toeloop eerst weer naar huis sturen, 
maar ik stond erop dat ze me onderzochten. De dokter constateerde een 
hartneurose. Ik ging tamelijk teleurgesteld naar Ebenweiler terug en vertelde 
Ganna wat ik gedaan had. Ze was verbijsterd. ‘Hoe kom je erbij, Alexander?’ 
riep ze, ‘als vader van kleine kinderen en hoofd van een gezin, meen je het 
serieus?’ Nu was het mijn beurt om verbijsterd te zijn; ik denk dat ik er die dag 
achter kwam dat de figuur van de vrouwelijke Don Quichot toch maar een 
hulpconstructie was. ‘Wat is er dan met je hart?’ jammerde ze aangedaan, toen 
ik vertelde welke diagnose de dokter gesteld had. ‘Zie je wel, omdat je je niet 
ontziet. Je rookt te veel, je slaapt te weinig, luister eindelijk eens naar me.’ ‘O 
nee, Ganna,’ zei ik, ‘dat is het niet. Leven betekent je hart verslijten. Dat is het. 
Ik heb waarschijnlijk te veel zitten tobben. Is het nooit in je opgekomen dat 
tobben schadelijker is dan roken en te weinig slapen?’ Ze was diep beledigd. Ze 



wilde weten waarover ik had zitten tobben, alsof het om iets speciaals ging. 
Zoiets kon ik niet noemen, maar wat had dat gezegd? Ze had geprobeerd het te 
weerleggen en er was een zinloos gepraat ontstaan, maar toch drong ze steeds 
heftiger aan en ten slotte wilde ze weten of ze een goede vrouw voor me was. 
‘Heb je dan redenen om je te beklagen? Zeg het dan, ben ik geen goede vrouw 
voor je?’ ‘Ja, Ganna, jawel,’ zei ik, ‘je bent een goede vrouw voor me.’ Daarop 
wilde ze mijn erewoord, dat ik het echt meende. ‘Waarom een erewoord, 
Ganna, doe toch niet zo kinderachtig,’ antwoordde ik en had meer dan ooit de 
gewaarwording van een hopeloos geloof in formules, van een vasthouden aan 
een zielloos begrip en van verliefdheid op een zelfbeeld waar het leven uit 
geweken was.  
 

58. Ganna maakt haar testament op 
 
Intussen is het zover gekomen dat het consortium of curatorium of hoe het 
bestuurslichaam heten mag met niet mis te verstane dreigementen de wei van 
Ganna opeist. Zij mag de prijs noemen, wordt haar te verstaan gegeven, maar 
het bedrag moet binnen de perken blijven. Het is moeilijk voor Ganna om 
binnen de perken te blijven, omdat het gebruik van de wei de inhoud van haar 
nacht- en dagdromen is en ze mij, die op deze manier helemaal niet blij 
gemaakt wil worden, ermee van zorgen wil bevrijden. Met een haast 
onbegrijpelijke tederheid houdt ze in de geest aan het perceel vast; het “weitje” 
zegt ze en glimlacht net zo verzaligd als wanneer ze onze kleine Doris de borst 
geeft. Wat is dat eigenlijk, wat gaat er in zo iemand om? Ik snap het niet.  
 De van alle kanten op haar uitgeoefende druk is te groot: ze raakt over haar 
toeren. Heen en weer geslingerd tussen koppigheid en zwakheid, hebzucht en 
angst, verbittering en speculatiezucht, kan ze geen beslissing nemen. Iedereen 
die ze tegenkomt vraagt ze om raad, wat ze moet doen, haar zusters, haar 
zwagers, de dienstmeisjes, de leveranciers en de tuinman. Maar als iemand niet 
overeenkomstig haar geheime wensen antwoordt, wordt ze onaangenaam en 
put zich uit in langademig gemoraliseer over haar standpunt en lofprijzingen 
over de wei.  
 Ze schrijft een algemene vergadering uit. Er wordt gepraat, geruzied en door 
elkaar geschreeuwd en ten slotte belooft Ganna haar besluit de volgende dag 
bekend te maken. De volgende dag deelt ze het comité schriftelijk de 
verkoopprijs mee. Nauwelijks heeft ze de aangetekende brief verstuurd of ze 
schrikt zich dood en herroept hem. ‘Die lachen zich een ongeluk,’ zegt ze tegen 
mij, ‘ik moet drie keer zoveel vragen, het zijn allemaal rijke mensen en ik laat 
me door hen niet bang maken.’ Ik waarschuw haar. Ik begrijp er niets van, maar 
denk dat ze een gevaarlijk spel speelt. Nieuwe onderhandelingen, weer geraas 
en getier en een botte afwijzing. Ook haar zwagers zeggen dat ze zich moet 
matigen. Dr. Pauli noemt het bod dat haar gedaan is fatsoenlijk en redelijk, 



maar zij verzet zich uit alle macht, ze beweert dat ze afgezet wordt. De anderen 
bewijzen hoe absurd haar eis is en ze lijkt dat in te zien, maar een uur later 
komt ze er weer op terug. Ze loopt van het kastje naar de muur, bestormt 
mensen die haar goedgezind zijn, scheldt op andersdenkenden, legt beslag op 
de tijd van de mensen, schildert de intriges waarmee anderen haar proberen te 
intimideren, noemt avontuurlijke bedragen die ze haar onder druk afhandig 
willen maken, vraagt deze, vraagt gene en vraagt eindeloos: zal ik het doen, zal 
ik het niet doen, voor dit bedrag, voor dat bedrag, op deze voorwaarden, op die 
voorwaarden? Krijg ik er spijt van, krijg ik er geen spijt van? Is het geen 
misdaad tegenover mijn man en mijn kinderen, als ik het gepeupel die 
prachtige wei in de schoot werp? Ze denkt aan niets anders meer. Ze leeft alsof 
ze op de vlucht is. Ze verwaarloost zichzelf, haar huishoudelijke plichten, mij 
en de kinderen. Ze eet niet meer mee aan tafel. Soms zit ze op een bank in een 
openbaar park een appel te eten. Soms houdt ze siësta in een automatiek en 
luistert met vochtige ogen naar het gekras van een grammofoon, alsof die het 
filharmonische orkest is.  
 Haar besluiteloosheid, haar wrok, haar onrust, haar ruzies, haar verwarde 
argumenten en de hele rotzooi van een met afstotelijke methodes uitgevochten 
conflict, dat brengt ze allemaal naar mij. Ik moet “het laatste woord” spreken. Ik 
weiger: het laatste woord zou toch maar het voorlaatste zijn. Iedere avond tot 
diep in de nacht hetzelfde liedje met het vermoeiende refrein dat ze het alleen 
maar voor mij doet, dat ze enkel en alleen voor mij vecht. Dat moet ik op zijn 
minst erkennen. ‘Als je dat erkent, stop ik ermee,’ zegt ze. ‘Erken je dat, erken je 
dat?’ Je reinste echolalie. Wat moet ik antwoorden? Ze stopt toch niet, al erken 
ik het nog zo gewillig.  
 Ik kan niet meer tegen het oeverloze geredeneer: de gekunstelde juridische 
betogen, de verdachtmaking van mensen die goedgelovig zijn of niet minder 
verwerpelijke bedoelingen hebben als Ganna zelf, namelijk geldverdienen. Ik 
walg van de onappetijtelijke vermenging van het zakelijke en het ideële. De 
toestand met de wei heeft al heel wat stof doen opwaaien. Dat mijn naam 
daarbij genoemd wordt, vind ik heel vervelend. De oude Schönpflug spreekt 
me in de club aan en bezweert me Ganna voor verdere dwaasheden te 
behoeden, anders zijn ze genoodzaakt een vervelend proces tegen haar aan te 
spannen, dat misschien niet alleen meer een civielrechtelijk karakter heeft. Het 
is afschuwelijk, het is vernederend, ik moet er een eind aan maken.  
 Op een ochtend loop ik, klaar om van huis te gaan, Ganna’s slaapkamer 
binnen om gedag te zeggen. Ze komt net uit bad en heeft een roodwitgeruite 
badjas aan. Nauwelijks ziet ze me of het dagelijkse liedje begint alweer. Om 
twaalf uur is er een bespreking bij dr. Pauli, of ik niet mee wil. Dat zou een 
grote steun zijn. Daarvoor zou ze altijd dankbaar zijn (net zoals ze me de 
weigering nooit zou vergeven, denk ik in stilte.)  
 Ik ben de laatste tijd niet erg vriendelijk tegen haar geweest. Het kostte me te 
veel moeite. Ik kan niet vriendelijk doen, als ik het niet ben. Ik ben steeds 



knorriger, zwijgzamer en killer geworden. Ik verwijt haar mijn eigen 
liefdeloosheid. Maar ik krijg het niet over mijn hart. Ik kan haar niet met 
woorden tegemoet komen. Ook nu niet. Ik haal mijn schouders op. Ik huiver als 
ik aan onderhandelingen op een advocatenkantoor denk. Dat is onmogelijk, zeg 
ik. Meteen wordt Ganna agressief. Ik zou haar uit kunnen laten razen en weg 
kunnen gaan. Maar haar gepraat is net lijm en aan die lijm blijf ik plakken. Als 
zij het een schande vindt dat ik, voor wie ze zich opoffert, haar niet wil helpen, 
maak ik haar duidelijk dat ik niet om dat offer gevraagd heb en dat ik meer aan 
haar heb als vrouw in huis en moeder van onze kinderen. Dan schiet er een 
raket van hoon uit Ganna’s mond. ‘Dat is mijn dank! Voor zo’n man moet ik 
bloeden, voor zo’n monster! Dat is mijn dank!’ ‘Je hoeft niet op dank te 
rekenen,’ zeg ik met een rust die Ganna achterdochtig had moeten maken, maar 
die toch geen indruk op haar maakt, ‘net zo min als ik op een leven rekende als 
waar jij nu voor zorgt.’ Ganna lacht verbitterd. ‘Wat betekent dat? Wat voor een 
leven? Hoe wil je dan leven? Als hongerlijder, tot je grijze haren krijgt? Hoe zou 
je eraan toe zijn zonder mij? Vraag je dat maar eens af.’ ‘Ik weet niet hoe ik 
eraan toe zou zijn zonder jou, ik weet alleen dat ik zo met jou niet verder kan. 
Of je stopt met die wei en je verkoopt hem, of ik ga mijn eigen gang en laat me 
van je scheiden.’  
 Nauwelijks is dat woord gevallen of Ganna’s gezicht neemt een 
verschrikkelijke uitdrukking aan. Want dat woord is nog nooit uitgesproken. 
Ze had niet verwacht het ooit te horen. Ze voelt zich zo zeker van mij, alsof ik 
aan haar vastgegroeid zit als haar arm of haar been. Het is haar fundamentele 
zekerheid, haar geworteldheid. Misschien ligt het, dat vreselijke woord, in een 
dichtgegooide diepte van haar bewustzijn, als een explosief in een kelder. Ze 
schreeuwt. Die schreeuw, een ontzettend, gillend keelgeluid, duurt vijftien tot 
twintig seconden, en daarbij rent ze panisch door de kamer. Ze is echt zichzelf 
niet meer. Ze is echt niet in orde. Toch heb ik het gevoel dat het totale verlies 
aan zelfbeheersing haar een zeker genot geeft, het genot van de ontaarding, van 
het psychische leeglopen dat epileptici tijdens een aanval moeten hebben. 
Terwijl ze met de bewegingen van een furie haar badjas van haar lichaam rukt, 
overlaadt ze me met een stroom krankzinnige beledigingen. In alle registers 
van haar hol bulderende stem werpt ze me ontelbare keren het verschrikkelijke 
woord voor de voeten: scheiden. Vragend, roepend, krijsend, huilend, 
hoestend, met tot klauwen verbogen vingers en groen spattende ogen. En als ik 
de afschuwelijke uitbarsting, die een onbekende Ganna onthult, zwijgend over 
me heen laat gaan, rent ze poedelnaakt als ze is naar het raam en buigt zich met 
haar hele bovenlichaam over de metalen borstwering, alsof ze het volgende 
ogenblik naar beneden wil springen. In een flits zie ik de scène op het balkon 
aan de Mondsee voor me; dat is zestien jaar geleden. Eigenlijk doet een mens 
steeds hetzelfde, denk ik treurig: hij grijpt naar dezelfde middelen om de ander 
eronder te krijgen, naar dezelfde woorden en dezelfde gebaren, alleen vergeet je 
dat en je trapt er steeds weer in. Ondanks mijn kwellende woede blijf ik er 



tamelijk koel onder. Ik weet immers dat ze het niet zal doen en bovendien is er 
weinig gevaar, want het raam ligt maar vier meter boven de binnenplaats, 
beneden ligt gras en ze zal hoogstens een paar ribben breken. Maar de 
zekerheid dat ze niet naar beneden zal springen, geeft de situatie iets 
onheilspellend belachelijks. Tegelijk barst de woede die zich van me meester 
heeft gemaakt als een straal kokende stoom uit me; al jaren en jaren heb ik 
zoiets niet meer gevoeld; met een sprong ben ik achter haar, grijp haar bij haar 
blote schouders, slinger haar op het bed en sla met mijn vuisten blindelings op 
haar in. Hoe dat heeft kunnen gebeuren, weet ik nog steeds niet. Ik sla op haar 
in als een kroegloper. Als een paardendrijver. Ik, Alexander Herzog, sla op haar 
in. En Ganna is heel, heel stil. Vreemd: omdat ze zo stil is, laat ik haar met rust, 
storm de trap op naar mijn kamer, sluit me op, laat me in de leunstoel vallen en 
zit onbeweeglijk te tobben over mijn ongeluk.  
 En wat doet Ganna ondertussen? Later ben ik het toevallig aan de weet 
gekomen. Ik vond een verzegelde envelop op haar schrijftafel en daarop 
stonden met forse, aanklagende letters de woorden Mijn testament. Toen ik haar 
verbaasd vroeg wanneer en waarom ze een testament had opgemaakt, vertelde 
ze met een betraand gezicht dat het gebeurd was op het moment dat ik haar 
geslagen had. Ik vroeg haar innig om er niet over te praten. Maar ze vertelde 
hoe wanhopig ze geweest was en hoe ze gezworen had de wei dezelfde dag 
nog te verkopen. Eens zou ik wel begrijpen wat ik haar en wat ik mezelf had 
aangedaan...  
 Vanaf dat moment was er een privé-dolkstootlegende in ons huis. Ganna 
hield vast aan de fictie dat ik haar in de rug had aangevallen, toen zij bezig was 
een vermogen van een miljoen voor mij te verwerven. Aan die fictie hield 
Ganna vast bij alle verdere slagen van het lot die ze onderging. Daarin leek ze 
op overwonnen volkeren en machtsbeluste partijen, dat ze zonder zondenbok 
het leven niet aankon. En zondenbokken zijn er altijd te vinden, omdat er 
zonder gedeelde verantwoordelijkheid geen praktisch handelen bestaat.  
 Door Ganna belast met die morele hypotheek, waarvan ik de afbetaling met 
de gebruikelijke bereidwilligheid op me nam, begon ik aan een nieuw 
hoofdstuk in mijn leven, omwille waarvan ik deze bekentenissen opgeschreven 
heb.  
 
 
 
 
  



III. DE TIJD VAN DE ONTBINDING 
 
 

Alles wat kruipt wordt met de gesel Gods naar de wei gedreven. 
Heraclitus 

 
  



59. Kennismaking met Bettina 
 
Ik leerde Bettina Merck kennen in het huis van het bevriende jonge echtpaar 
Waldbauer, heel aardige mensen; de man was kunsthistoricus. Bettina was toen 
vijfentwintig jaar, dus zeventien jaar jonger dan ik. Ze was zeven jaar getrouwd 
en had twee kinderen, twee dochters. Haar bijna even oude man was directeur 
van een grote porseleinfabriek, waarover hij na de dood van zijn vader, 
ondanks zijn jeugdige leeftijd, de leiding overgenomen had. De vader van 
Bettina was een populaire componist en dirigent geweest, vandaar haar 
muzikale talent. Hij was bevriend geweest met Kainz en Mahler, leefde nog 
steeds voort in de herinnering van velen en werd beschouwd als een van de 
laatste vertegenwoordigers van de oude Oostenrijkse traditie. Veel van zijn 
liederen waren volksliederen geworden en leidden een eigen leven, zonder dat 
de naam van hun schepper bekend was. Ik had hem gekend. Heel duidelijk 
herinnerde ik me de fijngevoelige en zachtmoedige man. Hij had een bijzonder 
soort beminnelijke spot over zich en beminnelijkheid was toch al kenmerkend 
voor hem. Als ik daarover sprak, straalden Bettina’s ogen. Ze had haar vader 
heel hoog.  
 Wat me de eerste avond direct aan haar opviel was een zekere lachende 
zwierigheid. Vreemd genoeg werd er een vijandig instinct in me wakker, alsof 
je niet zo zwierig en opgewekt hoorde te zijn, alsof het in tegenspraak was met 
de tijd en de wereld. Net haar vader, mopperde ik bij mezelf, altijd lichtvoetig, 
altijd in driekwartsmaat. Om iedere grappige opmerking die in het gezelschap 
gemaakt werd moest ze luid en uit volle borst lachen. Soms was de hele kamer 
vervuld van haar gelach, dat aanstekelijk op de anderen werkte en een soort 
glans verspreidde. Ook dat stoorde me. Maar waarom? Als kind had ik 
aanvallen van weltschmerz gehad, als ik andere jongens een boterham zag eten, 
terwijl ik er zelf geen had. Toen ik langzaam ontdooide en op haar lichte toon 
inging, voor zover me dat gegeven was, gebeurde dat toch met het zure 
voorbehoud van een klassenleraar die in gesprek met een al te vrolijke leerling 
angstvallig probeert zijn waardigheid te behouden.  
 Een paar dagen later zat ze ineens tegenover me in de tram en we raakten al 
gauw in gesprek. Weer voelde ik haar vrolijke opgewektheid als een uitdaging, 
want die vormde zo’n scherp contrast met mijn manier van doen en met de 
mensen met wie ik omging. Ik had het rare gevoel dat ze me wilde 
overrompelen. Ja, heel raar was die indruk: zoiets kwam absoluut niet in haar 
op. Ik herinner me dat ik haar verbluft nakeek, toen ze bij haar halte afscheid 
van me nam en over straat liep. Het was haar dansende manier van lopen die 
mijn verbazing wekte. Mag je zo wel lopen? dacht ik en hulde me in mijn 
vreemde humeurigheid als in een winterjas die je in de warmte tegen je zin een 
tijdje uitgedaan hebt.  
 Ik weet niet meer hoe het kwam dat we al gauw daarna afspraken maakten 
voor korte wandelingen. Ik geloof dat ik het was die haar eerst uitnodigde en 



wel telefonisch. Maar waarom ik dat deed kan ik nu niet meer zeggen. Het is 
immers vaak zo dat de kleinste aanleidingen tot de allerbelangrijkste 
beslissingen volkomen duister zijn en later niet meer nagegaan kunnen worden. 
Misschien was me een stembuiging, een blik, een handbeweging, een glimlach 
of een terloops woord bijgebleven; ik weet het niet meer. Ook is me ontschoten 
of het pas na een tijd of al kort na de kennismaking gebeurde dat ik haar de 
drukproeven van mijn nieuwe roman te lezen gaf, het boek waarmee ik voor 
het eerst een groot en blijvend succes had. Het was de roman van een stad, een 
middelgrote Duitse stad, een gesloten geheel, balladesk in het gedrag van de 
personages en somber in de levensopvatting, zoals het meeste wat ik 
geschreven heb, maar rijk aan populaire trekjes, die het latere effect 
verklaarden. Het was de tol die ik betaalde aan mijn Duitse vaderland, de 
concrete dank aan het Duitse volk, een oorlogsbijdrage in zekere zin, omdat ik 
niet met de wapenen in zijn gelederen streed.  
 Onder welke omstandigheden ik Bettina het boek bracht, kan ik me zoals 
gezegd niet herinneren, maar wel weet ik nog vrij goed wat er ze na het lezen 
over zei, alleen al omdat het iets heel anders was dan ik verwachtte. Ik had 
gehoopt dat ze enthousiast zou zijn. In mijn naïeve ijdelheid als auteur twijfelde 
ik daar des te minder aan, omdat ik wist dat ze mijn productie tot dan toe met 
belangstelling gevolgd had en zelfs zei dat ze tot mijn meest toegewijde lezers 
behoorde. Daardoor was mijn aanvankelijke weerstand tegen haar verdwenen, 
moet ik toegeven, al pleit dat niet voor mijn objectiviteit. Maar nu stuitte ik in 
plaats van op het gehoopte enthousiasme op een gereserveerdheid die me een 
beetje van mijn stuk bracht. Ik had tot dan toe nog geen vrouw ontmoet die 
hogere eisen aan mijn werk stelde. Doordat ik vooral gewend was aan Ganna’s 
grenzeloze bewondering, die zich zonder vergelijkende maatstaven altijd in 
superlatieven uitte, werd ik door Bettina’s moedige openhartigheid in het nauw 
gebracht. Ze maakte er geen geheim van dat ze veel passages in het boek 
aangrijpend en veel personages overtuigend vond, maar het geheel was haar te 
zwaar, niet spiritueel, en emotioneel, in de opbouw, te zwaar en – dat woord 
maakte me achterdochtig – te barbaars. Daar was natuurlijk nauwelijks iets 
tegen in te brengen, maar ondertussen zoek je naar een rechtvaardiging of een 
uitleg en ik zie nog de bijzondere vaste en gespannen observerende blik van 
haar grijsgroene ogen, toen ik haar mijn bedoelingen uiteenzette. Ze was 
buitengewoon snel van begrip, ze had een fabelachtige empathie, en wat me 
bijzonder opviel was haar fijngevoelige begrip voor al het ritmische en de 
kleinste nuances en schommelingen daarin. Toch voelde ze geen sympathie 
voor de kleinburgerlijke wereld die ik afgeschilderd had; die was haar te 
gecompliceerd, met te veel maskers en spoken, niet lichtvoetig genoeg en in de 
erotiek te dof, te dampig en te geforceerd. Bij die gelegenheid kwam ze op de 
tegenstelling tussen het Oostenrijkse en wat nu als Duits opgehemeld werd, dat 
wat zij en haar vrienden het nieuw-Duitse noemden en ook op de superieure 
minachting bij de gezworen Pruisen voor de Oostenrijkse vorm en het lichte, 



zachte en mondaine; die vond ze onverdraaglijk. Ik luisterde naar haar, ik keek 
naar haar en zei tegen mezelf: ze is niet alleen de dochter van een kunstenaar, 
maar ook zelf een kunstenaar. Ja, dat was ze, door en door, in iedere vezel, in 
iedere ademtocht, met een kracht en consistentie die bij een vrouw volkomen 
nieuw voor me waren. Geen wonder dat ze al heel gauw mijn vertrouwelinge 
en mijn kameraad werd. Het was een door de natuur en mijn gemoedstoestand 
teweeggebrachte verbintenis.  
 En nu moet ik iets vreemds vertellen. Lange tijd wist ik niet goed wat voor 
relatie ik met Bettina had. Ik wist niet eens of ik haar mocht of niet. Toen ik heel 
geleidelijk op mijn onverantwoordelijke manier ontdekte dat ik van haar hield, 
merkte ik tot mijn verbazing dat ik nog geen spoor van verliefdheid voelde. En 
toen die liefde zich ten slotte van mijn lichaam, mijn ziel, mijn hart en mijn 
geest, kortom: van alles meester maakte, geloofde ik nog steeds in een soort 
sublieme kameraadschap, zonder consequenties voor de toekomst en zonder 
vaste verplichtingen. Hoe gebeurde dat? Het was me in ieder geval nog nooit 
overkomen. Misschien kwam het doordat ze niets donkers en niets dwingends 
had, niets wat wilde veroveren en vasthouden, niets wat uitzag naar 
verzekeringen en beloften, dat ze me gewoon vrijliet en zelf geduldig en 
beheerst wachtte wat er zou gebeuren. Misschien omdat ze niet verkrampt was 
en niet belust en niet begerig en niet bezeten van een doel, en omdat ze zo’n 
prachtig licht idee had van gelukkig worden en gelukkig blijven. Ja, het was dat 
lichte en bezielde, dat ik eerst zo korzelig had afgekeurd en dat nu als een 
volkomen nieuw element evenwicht in mijn leven bracht. Bij de anderen was er 
altijd een storend element in het denken of de opvattingen of de karakters of de 
smaak of het levensgevoel, en dan raakten we in ondiep vaarwater en 
strandden. Hier klopte het niet alleen, maar raakte ook iedere dag op een 
volkomen natuurlijke manier vaster verbonden. Het was alsof je na een verblijf 
van tientallen jaren onder een sombermakende regenlucht eindelijk de blauwe 
lucht boven je zag, die maar zelden betrok. Soms dacht ik bezorgd: zal het zo 
blijven? Kan het zo blijven? Zal ze het gif van mijn somberheid niet opzuigen?  
 

60. Op een novemberavond 
 
Lange tijd had Bettina geen zin om bij ons thuis te komen. Dat er mensen waren 
die over mij praatten als over een man die iedere dag bij het ontbijt een meisje 
consumeerde, maakte dat ze uit zelfbewustzijn in het begin niet gehoorzaam 
achter me aan wilde lopen als een hondje dat apporteert als je het roept. Zo 
drukte ze het later een keer spottend uit. Daarbij had ik verzuimd om ook haar 
man te vragen, toen ik haar voor een bezoek uitnodigde, en dat nam ze me 
kwalijk. Daarna was er een echte soiree met Paul Merck, de Waldbauers en een 
paar andere vrienden. Maar ze ontdooiden pas, toen Ganna, die zich tussen 
deze mensen een vreemde voelde, zich teruggetrokken had. Bettina vond ons 



huis niet prettig. Ze zei het niet, maar ik voelde het. Ze huiverde als ze 
binnenkwam. Soms vroeg ik naar de reden, maar ze schudde alleen maar 
afwijzend haar hoofd. Dat de kamers haar niet bevielen, het enigszins 
extravagante van de inrichting, was gezien haar conservatieve smaak wel te 
begrijpen, maar ik begon al gauw te denken dat het hoofdzakelijk de vrouw des 
huizes was met wie ze geen aansluiting kon krijgen. Inderdaad, ze kon het op 
den duur niet voor me verborgen houden, was Ganna voor haar het 
onbegrijpelijkste wezen op aarde, en zodra ik een poging deed om Ganna’s 
karakter en zielsgesteldheid uit te leggen en de grote morele en psychische 
eigenschappen prees die Ganna naar mijn overtuiging bezat, luisterde ze 
zwijgend, met een vreemde, nieuwsgierige glans in haar ogen, maar zonder 
ooit ook maar met een woord twijfel uit te spreken. Dat had ze zichzelf nooit 
toegestaan. Maar nu wist ik dat ze een uiterst scherpe waarnemer was, zozeer 
dat ik me tegenover de zekerheid en snelheid van haar oordeel soms een kleine 
jongen voelde en met open mond bleef staan, als ze een gebeurtenis schilderde 
tot in details waarvan ik er nauwelijks een opgemerkt had. Toch hoorde ze niet 
tot de mensen die daar intellectueel van profiteerden. Ze kon haar mond 
houden tot het echt tijd werd om te praten. En het was ook zo dat ze veel 
dingen zag en hoorde waarvan ze om bepaalde redenen besloten had die niet 
gezien of gehoord te hebben. Uit wat ze opmerkte of niet opmerkte, noteerde of 
niet noteerde, opnam of aan zich voorbij liet gaan, had je een redelijk volledige 
beschrijving van haar karakter kunnen samenstellen. Ze wist bijvoorbeeld, net 
als iedereen, dat Ganna zich niet alleen lankmoedig door mij liet bedriegen 
(Bettina noemde het “bedriegen”, al kon er gezien mijn openheid tegenover 
Ganna van bedrog geen sprake zijn), maar ook over mijn avonturen opschepte 
om de mensen te verstaan te geven dat alle andere vrouwen met haar 
vergeleken alleen maar tijdelijk begunstigde concubines waren. Bettina wist dat 
en dekte het in haar bewustzijn weer toe. Ze deed het als het ware namens alle 
vrouwen die dat beledigend vonden, ook namens Ganna. Ze was van mening 
dat je mensen te veel onteert, als je niet ignoreert waartoe ze zich verlagen. Met 
mijn toenmalige voze libertijnse opvattingen haalde ik daar mijn schouders 
over op en vond Ganna’s houding heel lovenswaardig.  
 Ongelukkig genoeg (voor mij ongelukkig, omdat ik er angstvallig op 
gebrand was dat Bettina een hoge dunk van Ganna zou hebben) gebeurde er in 
Bettina’s bijzijn een keer het volgende: Ganna had het dienstmeisje ingeprent 
dat ze op moest letten dat de pianolerares van Elisabeth niet te vroeg ophield 
met de les, omdat ze reden had om dat te denken. Toen haar verteld werd dat 
de juffrouw net de kamer uitgegaan was, acht minuten voor tijd, rende ze naar 
de gang, waar Bettina juist haar jas aantrok, en riep de verbijsterde lerares op 
een grove manier ter verantwoording. ‘U hebt maar punctueel zijn,’ snauwde 
ze de bevende lerares toe, ‘u hebt precies op tijd te komen en precies op tijd te 
gaan, daar betaal ik voor. Als u dat niet wilt, hoeft u voortaan niet meer te 
komen.’ Ik moet eerlijk bekennen dat ik niet van mijn stuk gebracht was; het 



gleed van me af, waarschijnlijk doordat ik dergelijke scènes allang gewend was. 
Je stompt af en het viel mij niet meer op. Maar Bettina was lijkbleek geworden. 
‘Daar betaal ik voor’: dat je zoiets tegen iemand zegt! Ze voelde zich er hoogst 
ongemakkelijk bij. Heel veel later, toen ze me aan die scène herinnerde, 
bekende ze dat ze in staat was geweest om Ganna bij haar pols te pakken en te 
roepen: ‘Rustig toch, mevrouw! Waarom windt u zich zo op?’ Ik begreep het 
niet goed. Voor mij was het een kwestie van temperament, meer niet. Ganna 
was nu eenmaal zo, troostte ik mezelf en anderen, je moest het zuur slikken, als 
je ook van het zoet wilde genieten. En daardoor zag ik niet of wilde ik niet zien 
wat er aan het ontstaan was.  
 Toch zag ik steeds duidelijker, dat de situatie vergeleken met vroeger 
ingrijpend veranderd was. Vanaf een bepaald moment kon ik tegenover Ganna 
niet langer open zijn, wat me in de ergste stormen in ons huwelijk de illusie van 
een onverwoestbare eenheid gegeven had en Ganna had doen geloven dat zij 
de enige vrouw in mijn leven was. Ik ontweek haar. Ik sloeg mijn ogen voor 
haar neer. Ik was kil en beledigend tegen haar. En vooral: ik ging helemaal niet 
meer als echtgenoot met haar om. Dat was vroeger nooit gebeurd. Er was altijd 
een aalmoes van tederheid voor Ganna overgebleven: een moment van troost, 
een goedmakertje. Opeens was dat niet meer mogelijk. Bettina was ertegen. 
Niet dat ze dat eiste of verwachtte, absoluut niet. Maar het lag in haar aard om 
ertegen te zijn en dat was oprecht en redelijk. Haar aard vloeide in mij over als 
iets passends, waardoor ik veranderde.  
 Een avond in november leeft nog in mijn herinnering als een gruwel.  
 Het is al laat, als ik thuiskom. Ik heb een heerlijke ervaring gehad. Bettina 
heeft viool voor me gespeeld, voor het eerst in de zeven maanden dat ik haar 
ken. Een hele suite van Bach, die eindigt met de chaconne. Het was niet bepaald 
een meesterlijke prestatie en geen absoluut hoogtepunt, maar wat een 
zangerigheid, wat een gevoel, wat een pure kracht en innig vuur, en wat viel 
het geheimzinnig samen met mijn pols en hartslag, alsof ik zelf speelde en zelf 
de ritmen bedacht. Een onvergetelijk moment, waarop ik een Bettina heb gezien 
die achter de opgewekte Bettina schuilgaat.  
 En nu staren de witgekalkte muren van de hal die tevens eetkamer is me 
nuchter aan en de rare gebogen lampen dreigen als opgestoken armen. Gauw 
nog even naar de kleine Doris, een blik op de geliefde slaapster, gauw een paar 
happen naar binnen werken en dan aan het werk. Maar aan de andere kant van 
de tafel zit Ganna met haar ogen vol gloeiende verwijten, met een zenuwtrek in 
haar lippen en haar armen over elkaar, een en al zwijgende klacht en aanklacht.  
 Ik moet gaan. Ik moet haar welterusten zeggen en naar boven gaan, naar 
mijn sterrenwacht. Mijn blijven effent de weg voor de verwachte discussie. 
‘Waarom ben je zo laat? Waar ben je geweest?’ Natuurlijk weet ze waar ik 
geweest ben. ‘Wat is er toch met je, Alexander? Ben je me helemaal vergeten? 
Beteken ik helemaal niets meer voor je?’ En dan dringender en bitterder: ‘Al je 
tijd is nu voor die vrouw. Je bent niet meer bij haar weg te slaan. Wildvreemde 



mensen praten er al over.’ Ik zwijg nog steeds. Ik loop rond en staar in de 
hoeken. Ganna gaat door: ‘Ik heb er niets tegen dat je je uitleeft. Ik heb toch 
altijd mijn goede wil getoond? Maar daarom word ik er doodziek van.’ Mijn 
zwijgen irriteert haar. Ze wringt haar handen. ‘Hoe kun je, Alexander! Een man 
als jij! Dat mens doet met je wat ze wil. Heb je dan geen medelijden?’  
 Weer een avond dat ik niet kan werken, denk ik; als ik nu de kamer uitga en 
haar vriendelijk welterusten zeg, is ze tevreden, want ze heeft zo’n wonderlijk 
slecht geheugen. Maar ik kan het niet. Ik kan niet weggaan en zo de dreigende 
horrorscène in de kiem smoren. Het is de angst, die me tegenhoudt. De 
nameloze angst. Ik moet dat uitleggen, zo goed als ik kan. Ganna heeft het 
verschrikkelijke vermogen om mijn fantasie tot het uiterste te verontrusten. 
Niemand anders kan dat zoals zij. Dat is ook haar macht over mij, die niet 
afneemt, maar nog altijd toeneemt. Dat weet ze. Ze weet dat ik het niet over 
mijn hart kan krijgen haar uitzichtloos te laten zitten tobben. Als ik binnen 
gehoorsafstand ben, kan het ondanks het “slechte geheugen” gebeuren dat ze er 
een drama van maakt. Zo stel ik me dat voor, al kan ik niet zeggen wat voor een 
drama. Het zou ermee kunnen eindigen dat ze een spiegel stukslaat of de 
dienstmeisjes uit hun bedden schreeuwt; het is zelfs niet onmogelijk dat ze 
zichzelf iets aandoet. Niets is bij haar onmogelijk. Van de ene minuut op de 
andere schakelt ze opzettelijk haar bewustzijn uit, een nogal raadselachtig 
proces, en is dan niet meer verantwoordelijk voor haar daden. Ze zal niet 
terugschrikken voor een openlijk schandaal. Ze is in Ebenweiler na een ruzie 
immers een keer in een stormachtige nacht de bergen ingelopen, en ik heb haar 
door jagers en boeren moeten laten zoeken. Als zoiets gebeurt, is het met de 
toch al voortdurend bedreigde arbeidsrust wekenlang gedaan. Daar schrik ik 
voor terug. Mijn overweging is: tot iedere prijs alles vertragen, tot het werk 
klaar is, dan heb ik mijn handen vrij en dan zal ik kunnen handelen. 
Zelfbedrog. Want omdat het werk nooit klaar is, altijd maar één boek, en omdat 
ik me van het ene boek in het andere stort als iemand die in de oceaan voor zijn 
leven zwemt, van golf naar golf, is niet te zeggen wanneer ik met handelen 
beginnen moet. Zo heeft het idee zich in mijn hersenen ingegraven dat mijn 
aanwezigheid het enige middel is om een vernietigende aanslag van Ganna op 
mijn bestaan te voorkomen. (En in zekere zin is dat idee later juist gebleken.) 
Maar tegelijk weet ik dat het alleen mijn aanwezigheid is waardoor ze tekeer 
durft te gaan. Hoe vind je een uitweg uit dat dilemma? Welke man met een hart 
presteert het tenslotte om een vrouw op een moeilijk moment alleen te laten, als 
hij weet dat daardoor haar wereldje verlaten is en dat ze uitgebrand instort?  
 En zo maak ik van mezelf de buit van haar emotionele mateloosheid. Om dat 
ingebeelde ergste te verhinderen neem ik het feitelijk onverdraaglijke op me. 
Het is een soort zwavelwolk. Ganna gaat zich te buiten aan mateloze 
scheldpartijen op Bettina. Ik verlies mijn zelfbeheersing. Ik schreeuw tegen 
haar. Maar dat is wat ze wil: mij uit mijn rust wegrukken, dat is haar 
genoegdoening en wraak. De woorden vliegen heen en weer als giftige pijlen. 



Dan gaat onhoorbaar de deur open. Wakker geschrokken stapt Elisabeth in 
haar nachthemd over de drempel. Half slaperig en diep verstoord kijkt ze vader 
en moeder aan. Die kinderblik! Die maakt me voor eeuwig schuldig. Ik neem 
haar op mijn arm en draag haar met stille liefkozingen terug naar bed. Als ik 
weer bij Ganna ben, zit die te huilen. Zij kan huilen. Ik heb geen tranen.  
 

61. Ganna verdedigt de vesting door aan te vallen 
 
Het is niet te ontkennen: een geslagen hond kan niet meer lijden dan Ganna. 
Voor haar is de wereld gek geworden. Want haar wereld ben ik. Ze begrijpt niet 
wat er gebeurd is. Het is of haar hart langzaam operatief uit haar borst 
verwijderd is. ’s Nachts kan ze niet slapen en ligt over alles na te denken en 
haar betraande blik kan geen beeld meer vasthouden. Ze piekert over wat ze 
wel misdaan kan hebben. Ze kan namelijk met de beste wil van de wereld geen 
fout bij zichzelf ontdekken. Ze heeft steeds haar plicht gedaan, vindt ze, en ze 
was bezield door de meest oprechte bedoelingen. Ze vindt: als het leven te 
zwaar is voor twee zulke zwakke armen als de hare zouden de mensen 
medelijden met haar moeten hebben. Dat ze ziet of denkt dat niemand 
medelijden met haar heeft, maakt haar hoogst onzeker. Ze laat doorschemeren 
dat er een boze geest in mij gevaren is, anders zou ik haar liefde niet kunnen 
vergeten en dat geen vrouw ter wereld mij zo grenzenloos toegewijd is. Het is 
weliswaar haar onwrikbare overtuiging dat ik nooit bij haar weg zal gaan, dat 
heb ik zelf vaak genoeg gezegd, geeft ze me met angstwekkend vlammende 
ogen te verstaan, maar waarom neem ik haar nu dan niet bij de hand om haar 
uit het labyrint van haar grote verdriet te leiden? En ze vat hoop. Ik wil haar 
alleen maar op de proef stellen, verbeeldt ze zich, ik wil de draagkracht van 
haar liefde testen. Toch zijn daarvoor niet zulke drastische methodes nodig, 
zegt ze met de charmant onschuldige glimlach die op zeldzame momenten nog 
op haar gezicht verschijnt, niet zulke hartverscheurende methodes; ik zou haar 
toch af en toe te verstaan kunnen geven dat ze weer mijn Ganna was, als ze de 
proef doorstaan had, ik zou met haar een wandeling kunnen maken, waar ze zo 
naar verlangt, ik zou iets liefs kunnen zeggen, net als in vroeger tijden. Ze moet 
verbaasd staan hoe dom de mannen zijn. Ze zouden het zo makkelijk kunnen 
hebben met de vrouwen en ze pakken het zo verkeerd aan. Maar die 
filosofische verbazing over de verblinding van “de mannen” verandert niets 
aan het feit dat haar hart krimpt van de pijn en dat ik erbij sta als Sint-
Sebastiaan aan de martelpaal...  
 Maar waarom opeens die opwinding, die angst, die koortsige 
verlatingsangst, terwijl ze toch jarenlang tegenover mijn zijsprongetjes, zoals zij 
het noemde, een welwillende neutraliteit in acht genomen heeft? Het ontgaat 
haar natuurlijk niet dat alles anders is dan bij andere vrouwen. Ze staat voor 
iets onverklaarbaars. Wat kan er aan die Bettina Merck dan zo bijzonder zijn? 



vraagt ze zich af en vraagt ze soms ook aan mij. Ze bestudeert haar. Ze wil haar 
recht laten wedervaren. Maar ze begrijpt de aantrekkingskracht niet die Bettina 
op mij heeft. Ze vindt haar niet knap en niet intelligent. Ja, was ze maar 
intelligent. Piepjong is ze ook niet meer. Blijkbaar, redeneert Ganna vol wrok, 
bedient ze zich van geraffineerde kunstgrepen: ik kan daar met mijn eenvoud 
en eerlijkheid niet tegenop; ze is ontzettend handig, je moet blijkbaar handig 
zijn, ik wou dat ik het kon leren, maar daar ben ik te eerlijk voor, bovendien is 
zij een gewetenloze fanatiekelinge en ze heeft lak aan wat de mensen zeggen. 
Of ze zeurt op zo’n manier: die heeft het goed, rijke mensen, haar man de hele 
dag op de zaak, geen andere zorgen dan zich opdoffen en geld naar de modiste 
en de kapster brengen, maar ik, een afgebeulde vrouw, die geen tijd heeft om 
aan zichzelf te denken, ik heb altijd gezegd: verdorven moet je zijn, harteloos, 
voor niets terugschrikken, geen ziel in je lijf hebben, dat werkt bij zo’n op 
sensatie beluste man...  
 Ik geef deze gedachtegangen weer, omdat ik ze niet alleen uit sommige 
uitlatingen en toespelingen kende, maar ook uit het diepste inzicht dat je in een 
menselijk karakter kunt krijgen. Het interessante zit hem altijd in het 
tweeledige, in de scherpe overgang tussen licht en schaduw, inzicht en 
kortzichtigheid, angst en haat, dwaasheid en wildheid, verdachtmaking en 
onzekerheid. Als haar denken minder fragmentarisch was geweest en haar 
gevoel minder onvolledig, was ze eronderdoor gegaan. Maar haar innerlijke 
verstrooidheid strekte zich ook uit tot haar verdriet en daardoor kon ze op 
geïsoleerde momenten, die als stukjes kurk op bruisend water dreven, heel 
vredig en goedgehumeurd zijn. Wel werden de periodes steeds korter waarin 
het haar vergund was half verdoofd te dromen en zich een zalige toekomst 
voor te stellen. Haar hart kreeg de ene opdoffer na de andere en het leven liet 
haar zijn tanden zien. Het trof haar recht in haar hart, toen ze hoorde dat ik 
passages uit mijn nieuwe werk aan de vriendenkring rond Bettina voorlas. Dat 
ik haar daar geen enkele keer voor gevraagd had, wekte bij haar de bitterste 
jaloezie die ze ooit gevoeld had, erger dan al het lichamelijke. Ze voelde zich 
verstoten en uitgestoten. Maar ik was jammer genoeg al zover, dat ik Ganna 
niet als toehoorster wilde hebben, omdat de vrienden haar er niet bij wilden 
hebben. Ganna was hun volkomen vreemd. Ze paste zich niet aan, ze kende de 
gewoonten niet en ze maakte inbreuk op de tact. Dat kwam natuurlijk niet ter 
sprake, maar het kon niet verborgen blijven. Ik leed voor Ganna en om Ganna. 
Er was niets aan te veranderen. En daarbij: Ganna en Bettina in dezelfde kamer 
en ik ertussenin, alleen als stem, dat had tot een dodelijke dissonant geleid. Om 
Ganna nu een beetje te verzoenen, nam ik mijn toevlucht tot een leugen: haar 
gevoel en haar oordeel waren voor mij zo belangrijk, legde ik uit, dat ik haar 
voor mij alleen moest hebben, ik had het directe contact met haar nodig. Al 
durfde ze me niet helemaal te geloven, ze geloofde me toch half, en misschien 
hielp ik haar zo even over haar grootste teleurstelling heen. Maar doordat het 



maar voor een tijdje kon zijn, was mijn leugen strikt genomen veel wreder en 
verraderlijker dan de keiharde waarheid was geweest.  
 Als Ganna maar een klein beetje wereldwijsheid had gehad, was ze nu een 
tikje geremder en beheerster geweest, dan was het niet zo moeilijk geweest om 
de vrienden een beetje begrip voor haar barokke, springerige en 
onconventionele manier van doen bij te brengen; andere, fatalere 
eigenschappen van haar ontkende ik toen nog krampachtig. Maar Ganna doet 
zelf alles om zich gehaat, sterker nog: gevreesd te maken. Van die kleine 
handjes, maar wat kunnen ze niet losscheuren en van die kleine voetjes, maar 
wat kunnen ze niet vertrappen! Op een dag rent ze naar de telefoon, laat zich 
doorverbinden met Paul Merck en deelt hem mee dat ze gehoord heeft dat zijn 
beide dochters waterpokken hebben en dat onze huisarts onder die 
omstandigheden direct contact tussen de twee gezinnen ongewenst vindt. En ze 
eindigde met de ongelooflijke woorden: ‘Ik zou u dringend willen vragen, 
meneer Merck, uw vrouw de omgang met mijn man te verbieden, tot er geen 
besmettingsgevaar meer is.’ Paul Merck, een welopgevoede man, wist niet wat 
hem overkwam. ‘Neem me niet kwalijk,’ stotterde hij in het toestel, ‘maar ik ben 
niet gewend mijn vrouw iets te verbieden.’ Hij hing de hoorn aan de haak, alsof 
die gloeiend heet was, vertelde Bettina me later, pakte een dikke brochure en 
scheurde die in zijn woede doormidden, wat voor een atleet al een hele 
prestatie geweest zou zijn.  
 Ik kreeg koude rillingen, toen ik het verhaal hoorde en de eerste keer dat ik 
Paul Merck zag, deed ik mijn best om excuses voor Ganna te bedenken. Ik ging 
nog verder: ik sprak over het ongewone van Ganna’s verschijning, over haar 
genialiteit als vrouw, haar intellectuele en menselijke betekenis en deed zo mijn 
best, dat zowel Paul Merck als Bettina me hoogst verwonderd en zwijgend 
aanstaarden. Merck kon uiteindelijk een sceptisch-geamuseerde glimlach niet 
onderdrukken, maar dat wakkerde mijn vurige pleidooi alleen maar aan. Op 
Bettina’s gezicht was geen spoor van enige twijfel, nieuwsgierigheid of 
deelneming. Ze keek alsof ik iets meedeelde over een dame in Nieuw-Zeeland.  
 Intussen had Ganna zich voorgenomen naar Bettina te gaan om zelf met haar 
te praten. Ze is toch een slim iemand, dacht Ganna, misschien gebruikt ze haar 
verstand. Ze had weliswaar het gevoel of ze het hol van de leeuw binnenging, 
maar doordat ze overtuigd was van haar superioriteit, wist ze zeker dat ze 
succes zou hebben en daarom kondigde ze haar bezoek formeel bij Bettina aan. 
Die zag het gesprek met kloppend hart tegemoet, maar daar was niets van te 
merken, toen ze Ganna ontving met de vriendelijkheid waarmee ze iedere gast 
in haar huis bejegende. Ze beschreef me naderhand het verloop van het 
gesprek, maar pas maanden later schilderde ze bepaalde details, die ze me 
eerst, bij de deprimerende eerste indruk, had willen besparen.  
 Een alleraardigst gedekte tafel, volgens een beproefd recept gezette thee, een 
schaal met belegde broodjes, een beetje karig belegd, het zijn nu eenmaal 
moeilijke tijden, maar voor Ganna is het een feestmaal. Ze is uitgehongerd. Ze 



ziet er slecht uit, door zorgen getekend en moe. Haar jurk is minstens drie jaar 
oud en zit slordig. Bettina heeft hevig medelijden met haar, dringt erop aan dat 
ze wat eet en schenkt telkens weer thee in. Ganna laat het zich smaken. Haar 
blik dwaalt door de kamer. Ze geeft weemoedig-appreciërend haar mening 
over de smaakvolle inrichting. ‘Ja, smaak hebt u wel,’ zegt ze treurig voor zich 
uit, ‘dat moet gezegd worden. Maar daar moet je tijd voor hebben.’ Bettina 
maakt haar op een attente manier duidelijk dat ze het niet verkeerd vindt om 
tijd te hebben. ‘Nee, maar je komt gauw in de verleiding om je eigen interesses 
te veel te cultiveren,’ merkt Ganna belerend op en met een goed voorbereide 
speldenprik. Het gaat erom wat voor interesses het zijn, zegt Bettina koeltjes. 
Ganna lacht iets te hard. ‘Nou, wat dat betreft zijn die bij u hoofdzakelijk 
beperkt tot uw eigen persoon,’ zegt ze. Bettina staat verbaasd over zoveel 
kennis van haar karakter. ‘Ik zie toch aan Alexander hoe makkelijk het is om 
aan uiterlijkheden toe te geven,’ vervolgt Ganna; ‘sinds hij met u omgaat, is 
geen pak meer elegant genoeg, vroeger was hij zo bescheiden en nu weet hij 
opeens waar je dassen moet kopen en hij wil, ja, hoe vind je het, dat zijn broek 
iedere week geperst wordt. Ik lach me dood.’ Bettina begrijpt niet waarom je je 
hierom dood moet lachen, maar om Ganna een plezier te doen doet ze vrolijk 
mee met Ganna’s tamelijk geforceerde lachen. Dan vindt Ganna dat het 
ogenblik gekomen is om op haar doel af te gaan. ‘U moet daarom niet denken, 
mevrouw Merck,’ zegt ze met een messcherpe stem, ‘dat u met zulke mondaine 
allures mijn man aan de haak kunt slaan. O nee. Daar zijn anderen voor nodig 
en die zijn er ook geweest. Kijk eens, mijn huwelijk met Alexander, dat verklap 
ik u puur uit welwillendheid, dat u een idee hebt, als u het nog niet weet, mijn 
huwelijk met Alexander is een rots in de branding. Wat er ook gebeurt, nooit 
zal Alexander van mij scheiden. Daar ben ik heel gerust op. Denkt u maar niet 
dat ik me zorgen maak. Ik wil alleen voorkomen dat u zich wat dat betreft 
illusies maakt.’ Bettina moet even bijkomen. Een dergelijke stortbui van 
verwensingen heeft ze, zover ze zich herinneren kan, nog nooit over zich heen 
gekregen. Ook nu heeft ze weer het gevoel dat ze Ganna moet vastpakken om 
haar toe te roepen: ‘Mens, wat klets je nou! Denk toch even na! Zo gaan mensen 
toch niet met elkaar om?’ Ze dwingt zichzelf te glimlachen en antwoordt op de 
toon waarop je tegen een fantaserend kind praat: ‘U hebt vast en zeker gelijk, 
mevrouw Ganna. Dat hoeft u me echt niet te vertellen. Niemand is van plan 
Alexander van u af te pakken.’ Ganna stoot een geluid uit dat als een dreigend 
gegrom klinkt. ‘Dat zou ik ook niemand aanraden,’ zegt ze ten slotte bars en 
staat op. Bettina loopt met haar mee naar de gang en helpt haar in haar jas. Ze 
vraagt haar de groeten aan de kinderen te doen. Ganna is geroerd. Ze neemt 
afscheid met sentimentele dankbetuigingen. Ze heeft geen idee hoe dwaas en 
kwetsend ze zich gedragen heeft. Ze kijkt fris en vrolijk en is blij met haar 
overwinning. Als Bettina weer alleen is, krijgt die een aanval van duizeligheid. 
Ze duwt de ramen open. Haar voeten zijn ijskoud en haar vingernagels blauw. 
Ze is koud tot op het bot. Ze gaat naar de slaapkamer, kleedt zich uit en laat 



zich in bed vallen. De rest van de dag voelt ze zich hondsberoerd. Ze probeert 
het vreselijke te vergeten. Het moet eruit. Het mag niet meer in haar zitten. 
Toen ze mij over het bezoek vertelde, bevend, rillend, ingehouden, was er al 
een week voorbij.  
 

62. Circe 
 
Omdat al mijn vroegere verhoudingen na één of hooguit twee jaar vreedzaam 
aan een eind gekomen waren, wachtte Ganna ook deze keer ondanks haar 
diepe ongerustheid vol vertrouwen op het einde. Toen dat eind niet wilde 
komen, raakte ze volledig uit haar evenwicht. Een duister, oud bijgeloof werd 
in haar wakker. Soms uitte ze de serieuze verdenking dat Bettina mij een 
toverdrank had laten drinken. In ieder geval leek het gevaar van een duurzame 
liefdesslavernij zo groot, dat ze manieren bedacht om mij uit Bettina’s 
vermeende netten te bevrijden. Op die basis ontstond een van de 
onverwoestbare ficties waarmee Ganna zich psychisch altijd even boven water 
hield: volgens haar smachtte ik in een met tegenzin ondergane seksuele 
afhankelijkheid, waarin ik gekweld werd door de wens uit de banden van de 
harteloze Circe te ontsnappen en de veel oprechter geliefde Ganna weer in de 
armen te vallen. Alleen mocht dat niet van de wrede verleidster, die me in slaap 
bracht met haar liefdesgif en zo beroofde van mijn mannelijkheid, dat ik Ganna 
tegenover haar verloochenen moest, wat des te gemakkelijker was, doordat de 
Circe het vanzelfsprekend klaarspeelde om van al Ganna’s deugden een valse 
voorstelling te geven. Maar met die nog tamelijk onschuldige vertekening van 
de werkelijkheid was Ganna nog lang niet tevreden. Ze raakte er 
langzamerhand van overtuigd dat Bettina de hand had gehad in de gedwongen 
verkoop van de wei; niet alleen Bettina zelf, maar de hele “Waldbauerkliek” 
was erbij betrokken geweest, want het enige streven van die mensen en heel 
hun aanhang was erop gericht haar, Ganna, verdacht te maken, mij van haar te 
vervreemden en haar volkomen kapot te maken.  
 Tegenspreken, bewijzen dat het klinkklare onzin was, eigen onderzoek doen, 
smeken, bezweren, hoofdschudden had allemaal geen zin; het woekerde maar 
door, verbond zich met andere waanideeën en maakte de lucht die ik inademde 
tot een smerige brij en de hemel boven me zwarter en zwarter.  
 

63. Mijn schuld en die van Bettina 
 
Ik zou eigenlijk veel meer over Bettina moeten vertellen dan ik tot nu toe 
gedaan heb, maar het valt me zwaar. Ieder beeld van haar komt meteen zo 
dichtbij, dat mijn blik geen contouren meer ziet en het enige wat ik kan doen is 
stap voor stap laten zien wat er door haar in mijn innerlijk en mijn leven 



veranderd is. Ik denk dat dat een duidelijker indruk van haar karakter geeft 
dan wanneer ik uitvoerig uitweid over haar eigenschappen, haar uiterlijk of 
haar verschillende stemmingen. De mens met wie je echt leeft, is op een 
vreemde manier onzichtbaar, zoals je voor jezelf onzichtbaar bent; je voelt hem 
alleen maar, je hebt hem in je en je ontplooit je ook weer in hem. Het woord 
liefde heeft dan geen echte betekenis meer.  
 Het is duidelijk dat Bettina’s huwelijk me vanaf het begin veel te denken gaf. 
Zonder dat we daar uitdrukkelijk over gesproken hadden, leek het me een 
uitgemaakte zaak dat ze zich op dat punt niet tot halve waarheden en leugens 
verlaagde. Langzamerhand kwam ik er dan ook achter hoe de zaken tussen 
Paul en haar lagen. In feite heel eenvoudig. Ze mochten elkaar als heel jonge 
mensen graag en waren een beetje op proef getrouwd. Dat was niet slecht 
bevallen. In het begin was het tot een paar onschuldige stormpjes gekomen, 
daarna hadden ze een vriendschapsverdrag gesloten en leefden nu in een 
hartelijke verstandhouding met of naast elkaar. Sinds kort hadden ze allebei het 
gevoel dat hun relatie afstevende op herziening en opheldering. Ze hadden het 
er vaak over, in alle rust en vrede, en maakten het elkaar niet moeilijk. Bettina 
had geen geld; ‘Ik ben als een bedelaar het huwelijk ingestapt,’ zei ze een keer 
tegen me, ‘en als het moet, stap ik er ook weer zo uit.’ En een andere keer zei ze: 
‘Een huwelijk is geen verzorgingstehuis; over de kinderen worden we het wel 
eens, alleen al omwille van de kinderen, en verder: wat moet ik met een man 
die mij of die ik niet meer wil hebben?’ Licht zijn en vrij zijn, daar ging het om. 
Veel vrienden die verwonderd toekeken hoe ze haar eigen leventje leidde, 
waren geneigd het vertrouwen in het lot te noemen. Maar dat was eigenlijk een 
te pretentieus woord voor haar. Ze was gewoon niet overgevoelig. Ze was niet 
bang voor het leven. Ze had geen betalende verzorger nodig. Ze had lak aan 
iedere zekerheid.  
 De maanden in de stad waren ontredderend voor ons beiden. Het was de tijd 
waarin het vermoorden van mannen buiten een stompzinnige gewoonte werd. 
Het geloof dat je met het volk voor een rechtvaardige zaak leed, werd aan alle 
kanten ondergraven en wankelde. Goede bekenden die enthousiast vertrokken 
waren keerden lichamelijk en geestelijk geruïneerd terug naar huis, tot niets 
meer in staat en opgegeven. Aan de Somme sneuvelde een halfbroer van me, 
van wie ik in zijn jeugd veel gehouden had. Geen brief, geen groet, een stille 
dood. De fanatieke leugens van boven en beneden en over de grens maakten je 
hart murw. De weelde van de rijken met hun bacchanalen was het brutaalste 
schouwspel dat je je voor kon stellen. Terwijl zij ‘s nachts dansten en 
hoereerden, stonden legioenen moeders voor de bakkerijen en de slagerijen, een 
stoet lemuren. Heel vaak zwierf ik met Bettina door onverlichte straten in de 
voorsteden; de enorme, massale ellende verdoofde ons. Opnieuw diende ik, 
mondeling en schriftelijk, een verzoek in om dienst te mogen nemen; het 
verzoek had geen zin meer, toen ik een langdurige galkoliek kreeg. Zonder 
Bettina en haar meeleven en meeademen, ook in mijn werk, had ik niet verder 



gekund. ‘Mogen we zo tevreden met elkaar zijn?’ vroeg ik haar bedrukt. ‘Tarten 
we het noodlot niet? Twee armzalige mensjes die de ondergang voor een 
ogenblik geluk willen uitstellen, alsof het daarop aankomt en het ontwaken niet 
des te gruwelijker is...’ Bettina accepteerde het niet. In alle deemoed accepteerde 
ze het niet. Er was een onheilsvogel die ’s nachts riep in de tuin achter haar 
huis; ze had hem met een imitatie van zijn kreet Giglaijo genoemd en als ze 
hem hoorde, verstijfde ze van angst. Maar ze beschikte over het zegenrijke 
vermogen om het kwade en lelijke te vergeten, dat was de andere kant van haar 
moed en als de wortels in de aarde doorbraken en de zon boven de nok van een 
bepaald dak uit begon te komen, keek ze koortsachtig uit naar de lente en genas 
langzaam van de winter, die voor haar duisternis en ziekte betekende. Zij had 
ook haar sombere kanten en de sombere kanten van de opgewekten zijn vaak 
veel somberder dan die van de somberen.  
 Aan het begin van de zomer konden we ons losmaken uit het melancholieke 
bestaan in de stad. Het was een vaste gewoonte geworden om de tijd van begin 
juni tot midden september in Ebenweiler door te brengen. Ganna kwam met de 
kinderen pas in juli, als de scholen dichtgingen, en de weken die we voor ons 
alleen hadden waren de eilandjes van geluk in het jaar. Daar, in het dal waar we 
ons thuis waren gaan voelen, mochten we de brandende wereld vergeten. Je 
tartte daarbij niet het gerechtshof en de natuur keurde het goed in haar 
verheven genade. Als in het zuiden de donder van het geschut dof dreunde, 
klonk het als Gods wrok tegen een mensheid die zijn schepping schond; de 
ijsmuren rond de bergtoppen waren als vergrendelde groene poorten waarvoor 
het grote sterven halt hield. Alles behoorde ons beiden, de bossen, het meer, de 
beken, de bruggen en de witte wegen. Er waren sterrenavonden waarin het 
bevende firmament gouden vlokken op het bed van onze liefde strooide en 
regennachten waarin alle haatvlammen op aarde gedoofd leken. Ik liep heen en 
weer, van mijn huis naar Bettina’s huis en van Bettina’s huis naar het mijne, op 
alle uren van de dag en de nacht, ’s avonds, als de koeien naar de drinkplaats 
gedreven werden en ’s morgens, als de boer de zeis wette; de dag heette 
Bettina, de nacht heette Bettina en het leven heette Bettina.  
 Maar als Ganna er is, moet daarvoor betaald worden. Met ontelbare kisten en 
koffers, rollen en zakken komt ze aangerukt, ieder kind moet zijn speciale 
speelgoed meehebben, in alle mogelijke leesbehoeften voorziet ze met boeken, 
genoeg voor vijf jaar eenzaamheid en cel. Ik onderhoud haar over het teveel aan 
transport en al het overtolligs. Maar dat zie ik verkeerd: waarom moet zij zich 
juist beperken, vraagt ze strijdlustig, waar zijn dan haar avondjurken, haar 
hoeden, haar veertien paar schoenen, of ik die even aan wil wijzen? Moet haar 
ligstoel soms niet mee? En haar Schopenhauer? Moet je zien wat een man, die 
zijn vrouw geestelijk op water en brood wil zetten!  
 Ik had haar vaak gesmeekt om Ebenweiler te mijden. Zij had toch dat mooie 
huis aan de rand van de stad, redeneerde ik, en de kinderen kon ze me een 
tijdje sturen, met het kindermeisje. Ze wees het verontrust af. Ze liet zich niet 



verdringen, zei ze. Zij was de wettige echtgenote. ‘Moet ik het jou en je geliefde 
nog gemakkelijker maken?’ barstte ze uit, ‘dat de mensen denken dat ik 
vrijwillig afgetreden ben? Nee, dat plezier doe ik dat mens niet. Wat jullie mij 
aandoen is toch al tenhemelschreiend.’  
 Bettina had al de eerste zomer een boerenhuisje een kwartier bij ons vandaan 
gehuurd. Het was geen goed idee om zo gevaarlijk dicht in de buurt van Ganna 
te komen wonen. Maar ze ging van het huis houden en besloot pas de vierde 
zomer een huis aan het andere eind van het dal te betrekken. Te laat begrepen 
we ook dat het verkeerd was om als gemeenschappelijke toevlucht een plaats te 
kiezen waar ik door jarenlange sociale betrekkingen en om zo te zeggen als 
bekende figuur door iedereen in de gaten werd gehouden. Alleen het landschap 
was me dierbaarder dan alle andere; ik had daar mijn eigenlijke thuis aan te 
danken en daarnaast alles wat de natuur, de atmosfeer, het water, de stenen en 
de planten een kijkende en scheppende mens kunnen geven; een andere 
schuilhoek was er niet, en als die te vinden was geweest, had Ganna ons ook 
daar achtervolgd. Door mijn vertrouwdheid met de inwoners hadden we daar 
nog de meeste kans om als vrij paar de anders onvermijdelijke vloek te 
ontlopen.  
 Ganna profiteerde van het voordeel dat ze zo kreeg. Dat wij de burgerlijke 
wereld uitdaagden, was winst voor haar. Haar martelaarsgezicht wekte 
medelijden bij de mensen. Als ze minder moeite had gedaan om een partij te 
vormen, de Gannapartij, had ze nog meer aanhangers gehad. Toch kon het niet 
uitblijven dat Bettina door bepaalde kringen in de ban gedaan werd. Kille 
blikken gingen langs haar heen, er werd achter haar rug gefluisterd, laster 
wervelde op als vuil, wanneer de wind waait. Om de twee of drie dagen kreeg 
ze een bazige brief, een gebiedende boodschap van Ganna. Ze nam er geen 
notitie van. Ze schonk aan al die dingen geen aandacht. Met versnelde pas loopt 
ze door en spat er een beetje vuil tegen haar enkels, wat maakt dat uit? De 
belangrijkste dames nodigen haar niet uit voor hun jours en doen of ze lucht is: 
het raakt haar niet. Ze merkt het niet. Soms krijgt ze even een knauw; je hebt 
immers je trots en je zelfbewustheid, maar je bent er gauw overheen, want de 
aanblik van een bloembed of een halfuur vioolspelen zijn genoeg om het te 
vergeten. Zij is geen vrouw die voor de mensen haar ogen neerslaat. 
Gemeenheid vindt ze onbegrijpelijk, naar roddel luistert ze niet, want daar 
heeft ze geen oor voor. Een angstige kennis vindt dat ze voorzichtig moet zijn: 
het is toch niet nodig om je in het openbaar steeds met mij te vertonen? Ze 
antwoordt: ‘Waarom niet? Hoe moeten de mensen er anders aan wennen?’  
 Alles bij elkaar was dat de zwakke plek in onze positie. We hadden meer 
ongemerkt moeten doen en bezonnener en voorkomender moeten zijn. We 
hadden Ganna niet met ons geluk moeten confronteren. We hebben haar 
zodoende erg geprikkeld en verbitterd. We hebben daarmee een schuld op ons 
genomen die we jaren later met woekerrente, honderd procent, moesten 
terugbetalen. Als Ganna toen nog een gevoel van vrouwelijke waardigheid had, 



hebben wij dat onnadenkend en in de roes van voor-elkaar-bestemd-zijn 
verstikt, zonder te luisteren naar de stem van het verstand. Zeker, ik 
wanhoopte allang aan Ganna, diep en grondig, en ik had allang moeten 
beseffen dat ze mijn partner niet kon worden, maar lag daarin geen verzuim 
van vijftien, zestien, zeventien jaar geleden en had ik niet goedschiks of 
kwaadschiks, met ieder denkbaar offer schoon schip moeten maken, in plaats 
van me uit vreselijke zwakheid en een laf plichtsgevoel voort te slepen naast 
een vrouw, als wij elkaar niets meer te bieden hadden? En in haar goede moed 
en haar afkeer van al het trieste, gespletene, problematische en duistere sloot 
Bettina haar ogen en ging er schouderophalend aan voorbij. Ja, het was moedig, 
het was sterk en het had een edele koppigheid, maar het was niet goed en het 
hielp ons niet verder. Het zaaide onheil.  
 Het leven van de mensen onder elkaar. Ieders waarheid is alleen maar de 
waarheid van zijn beperktheid. Het totaal van de soort en de eigenschappen 
gaat altijd door een prisma en wordt daar in zijn kleuren gebroken. De ervaring 
van het waarnemen is iets heel anders dan de ervaring van het lijden en er is 
geen hoop het tegenstrijdige ooit te verenigen, want het ik en het niet-ik zijn 
vijanden, sinds de wereld bestaat.  
 

64. De kwestie-Klothilde Haar 
 
Zonder twijfel was het de toestand met Klothilde Haar die mijn hoop op vrede 
met Ganna de doodssteek gaf. De maanden tot de zomer van 1919, de laatste 
die ik met haar in een gemeenschappelijk huishouden doorbracht, kunnen niet 
anders dan een nachtmerrie genoemd worden.  
 Terwijl de Oostenrijkse monarchie ineenstortte en aan stukken gescheurd 
werd, terwijl Duitsland onder revoltes zuchtte en krampachtig kronkelde, 
terwijl de van de slagvelden overgewaaide lijkenlucht de steden verontreinigde 
en de griepepidemie wat er nog aan jong leven over was weg leek te willen 
maaien, terwijl de nood van wanhopigen misdadigers en de teleurstelling van 
vroegere opofferingsgezinden bandieten maakte, terwijl in het oosten een 
nieuwe wereld ontstond en in het westen de oude in de vorm van papieren 
verdragen zelfmoord pleegde, terwijl dat gebeurde keerde Ganna in haar kleine 
huiselijke rijk alles ondersteboven, schopte de ene ruzie na de andere en maakte 
het leven van de haren tot een privéhel, met als enige reden dat ze in de waan 
verkeerde dat Klothilde Haar er door Bettina en mij voor geld op uitgestuurd 
was om haar, Ganna, volledig te verdringen.  
 Klothilde Haar was kort na de geboorte van Doris bij ons gekomen. Ze was 
een ongetrouwde vrouw van midden dertig, een kil, knorrig mens, niet erg 
ijverig en niet bijzonder betrouwbaar. Maar Ganna kon haar deugden in het 
begin niet genoeg prijzen, voornamelijk omdat Haar het kind aanbad; 



dergelijke hartstochten vind je niet zelden bij vrouwelijk personeel, maar verder 
voelen ze voor geen enkel schepsel op aarde een sprankje sympathie.  
 Door de tijd en de omstandigheden was ik genoodzaakt zelf voor het 
huishouden te zorgen, omdat Ganna de problemen niet aankon. Ik had de fout 
gemaakt Haar bepaalde rechten te geven, waardoor Ganna zich benadeeld 
voelde. Zo had ik haar onder andere de sleutel van de voorraadkamer gegeven 
en verrekende met haar de voorraden meel, suiker, rijst en vet die ze in 
opdracht van mij gekocht had. Ik kon niet meer aanzien hoe de kinderen gebrek 
hadden aan stevige kost; Ganna was niet in staat voor voldoende voeding te 
zorgen, want de koop van een kilo boter mislukte al door haar hulpeloosheid in 
alle praktische aangelegenheden.  
 Toen bleek dat Haar goede relaties met sluikhandelaars had en mij aanbood 
in het belang van het huishouden van die relaties gebruik te maken, sloeg ik 
mijn slag en betaalde ook ieder gevraagd bedrag. Dat wekte Ganna’s woede al, 
want door haar haast ascetische bescheidenheid vond ze alle uitgaven voor eten 
en drinken, voor zover die niet gericht waren op het stillen van honger en het 
lessen van dorst, overbodig, zo niet misdadig. Daar kwam nog bij dat de 
bemiddelaar tussen de sluikhandelaars en Haar de minnaar van Haar was, een 
zekere meneer Wüst, die tot de laatste dag van de oorlog in het etappegebied 
gelegerd was en nu net als zovelen werk zocht. ’s Avonds in het donker sleepte 
hij het huis in wat hij overdag bij elkaar gesjacherd had en daarna kwam Haar 
met de rekening, eerlijk gezegd een gepeperde rekening, en die werd niet 
verzacht door het onaangename leedvermaak in haar glimlach.  
 De inmenging en het lichtschuwe gedoe van Wüst werkte op Ganna als een 
wespensteek. Ze overlaadde Haar met beledigende aantijgingen. Haar was ook 
niet op haar mondje gevallen. Uiteindelijk dreigde ze naar de rechter te stappen 
met een aanklacht tegen Ganna wegens smaad. Ik viel tegen Ganna uit: ‘Zover 
mag je het niet laten komen.’ Ze antwoordde dat de gemene dievegge dat wel 
zou laten, want ze had geen reden om af te zien van het lucratieve baantje dat 
ik haar in mijn karakterloosheid zo mooi had bezorgd. Haar, die altijd achter de 
deur stond te luisteren, had een sadistisch plezier in zulke scènes. Ze koesterde 
zo’n diepgewortelde haat tegen Ganna, dat ze alleen al daarom aan haar baantje 
vasthield, om zich in het verdriet van haar vijand te verkneukelen. Ik kon er 
niet toe besluiten haar weg te sturen, want in een tijd waarin alle 
dienstbaarheid verdween vond ik niet zo makkelijk iemand die ondanks al haar 
slechte eigenschappen gewetensvol voor het kind zorgde en daarbij was ik 
zielsgelukkig dat er iemand was die behoorlijk kookte en het huishouden een 
beetje bij elkaar hield.  
 Er waren steeds meer onverkwikkelijke ruzies tussen Ganna en Haar. Zelfs ’s 
nachts barstten ze plotseling los; het gekrijs van hun stemmen drong tot mijn 
schrijftafel door, zodat ik mijn oren met watten dichtstopte. Als Wüst in de 
avondschemering de gang insloop, zwaar bepakt, stond Ganna op de loer en 
onthaalde hem op scheldpartijen. Toen ik op een dag niet thuis was, maakte de 



man aanstalten om haar in zijn woede te lijf te gaan; Ferry rende naar zijn 
moeder om haar te beschermen; hij was heel sterk en doordat hij de man 
wurgde, bracht hij hem ten val; ze rolden over de grond en ondertussen belde 
Ganna de politie. Haar weigerde het huis uit te gaan voor ze van Ganna een 
schriftelijke verklaring van eerherstel gekregen had. Ganna had beweerd dat 
Haar een kist met eieren gestolen had. Haar protesteerde bij mij en ik zei tegen 
Ganna dat de eieren, voorzover ik me herinnerde, opgegeten waren. Ganna 
kookte van woede. Zoiets was nergens ter wereld ooit gebeurd, gilde ze: haar 
eigen man die het op een akkoordje gooide met de dienstbode en haar pooier, 
dat was erger dan alles wat ik haar verder aangedaan had en iedere dag 
aandeed, maar ze wist allang dat de drijvende kracht achter de samenzwering 
dat mens van Merck was, die had Haar met haar geliefde gehuurd om haar 
leven te vergallen, dat was zonneklaar en dat werd al van de daken 
geschreeuwd. ‘Ganna!’ riep ik en schudde haar door elkaar, ‘Ganna!’ Ik trok 
haar de dichtstbijzijnde kamer in. ‘Ganna! Word wakker, dat meen je toch niet 
serieus?’ Ze keek me verwilderd aan en antwoordde: ja, ja, dat meende ze heel 
serieus en ze had ook bewijzen. ‘Bewijzen? Wat voor bewijzen? Bewijzen voor 
dergelijke flauwekul?’ Ze zweeg koppig.  
 De kwestie met Haar deed de ronde in de buurt. Op een nacht vloog er een 
steen door het raam van Ganna’s slaapkamer en een andere keer werd de 
voordeur met stront besmeurd. Op een keer liep ik door een groepje mannen; 
toen ik voorbij was, riep er een met een hoge, dunne stem: ‘Geef haar een schop 
onder haar kont, die trut!’ Ik trok de deur achter me dicht en toen galmde de 
kreet door de gang, het trappenhuis en de kamers, en toen ik achter mijn 
schrijftafel ging zitten, las ik het op het lege, witte papier: Geef haar een schop 
onder haar kont!  
 

65. Verzen 
 
Over al die gebeurtenissen had ik niet één keer met Bettina gesproken. Ik kreeg 
dat niet voor elkaar. Uit schaamte hield ik mijn mond. Oordelen over Ganna 
betekende oordelen over mezelf. Toch kan ik niet zeggen dat Bettina daardoor 
van niets wist. Ze hoefde de vele praatjes niet eens te horen. Mijn zwijgen sprak 
voor haar boekdelen. Ik ben niet iemand die iets verbergen kan. Alle 
stemmingen, alle belevenissen en bijna mijn gedachten zijn van mijn gezicht af 
te lezen. Vrienden moeten vaak lachen om mijn vergeefse pogingen om iets te 
verbergen. En Bettina raadde al wat ik meegemaakt had voor ik de drempel 
over was. Ze probeerde me niet uit te horen. Dat had geen zin. Me van de 
treurnis en de zorgen bevrijden, dat had zin. Ze vond niet dat twee mensen die 
van elkaar houden voortdurend over hun ongeluk moeten klagen. Je kon het 
beter wegknuffelen. Wat haar in die tijd ook overkwam, de hemel raakte nooit 
helemaal betrokken; een beetje zon was er altijd nog. Als je je serieus beheerste 



en je gezond verstand gebruikte en niet te veel praats had, waren de hogere 
machten niet de hele tijd onbarmhartig. Met de viool in de hand kon je in 
sommige gevallen zelfs iets van ze gedaan krijgen, waardoor je dan weer een 
tijdje verder kon leven.  
 Ik kan niet zeggen wat het voor me betekende, dat geloof aan de weg, aan de 
bestemming en aan de overwinning van de redelijke wil op de treurnis en het 
gevaar. Ik bekeek haar met verbazing – en met jaloezie. Overal waren er 
mensen die vriendelijk tegen haar waren en anderen van wie ze gebruik 
probeerde te maken: een arme naaister die hongerleed en wie ze opdrachten 
toespeelde, een jonge kunstenaar wie ze aanbevelingen verschafte, een vriend 
die ziek van het front was teruggekeerd en die ze verzorgde en van 
levensmiddelen voorzag. Altijd was ze op pad om iets nuttigs en behulpzaams 
te doen, niet als een barmhartige zuster, daar had ze niets van, maar eerder als 
iemand die er een sport van maakte bepaalde verzuimen van het lot goed te 
maken, terloops en onopvallend. Ik ken ook niemand die zo vaak en 
moedwillig verkeerd begrepen werd als zij met haar onbekommerdheid en 
glimlachende oprechtheid. Dat heeft me vaak aan het denken gezet. Misschien 
kwam dat doordat ze te snel met woorden was, te zeker in haar oordeel en 
doordat ze zich niets liet wijsmaken en altijd met haar kleine, dappere waarheid 
ten tonele verscheen. Daardoor voelden veel mensen zich natuurlijk gekwetst. 
Het is goed om iemand te hebben met wie je je bezig kunt houden zonder met 
hem te moeten vechten. Een onuitputtelijke bron van ervaringen, als ze me ’s 
avonds vertelde hoe haar dag verlopen was, en stof voor gesprekken tot diep in 
de nacht.  
 In die tijd gebeurde het ook dat ik een hele reeks sonnetten voor haar schreef, 
waarvan ik er drie wil citeren.  
 

Ik dacht aan jou in bloeiende narcissen  
En in een landschap tussen zon en maan,  
Zoals Diana, vrij van ergernissen  
En met een milde glimlach, heel voldaan.  
 
Als een de aarde dienende vertrouwde  
Kon jij me met je oog en hart bekoren;  
Toen voor de droom de nieuwe dag verblauwde  
Was jij mijn leidsvrouw in het ochtendgloren.  
 
Dat maakt je mooi, het altijd bezig zijn,  
De afkeer van het leed van lang geleden,  
Het strijden tegen trage donkerheden,  
En voor meer rust in het geplaagde brein.  
Zo heb je je ontplooid, helder en klaar,  
In elke vorm tweevoudig en ook waar.  



Dat ik jou zo laat als zuster herkende,  
Als schimmige vriendin ook, welbeschouwd,  
En namen uit mijn ziel aan jou toekende  
En met jouw ziel pas in de herfst getrouwd,  
 
Dat is een straf en bitter om te weten,  
Want sneller komt mijn val nu naderbij  
Dan die van vogels door storm neergesmeten;  
Genadeloos is straks mijn dag voorbij.  
 
Kun je in mijn gegroefd gezicht geloven?  
Vergalt ook mijn oktober niet jouw mei?  
De straat achter mijn rug is woestenij,  
Maar achter jou zie ik bloemen en schoven.  
Toch heeft geen storm mijn innerlijk geschonden,  
Bevrijd van tijd is wat ons heeft verbonden.  
 
 
Steen die ik oppak, wat verzwijg je hier?  
Ik zoek u, God, maar ik zie geen gezicht.  
En zon en maan en sterren, boom en dier,  
De deur naar het begrijpen is steeds dicht.  
 
Bezield geschapene, jij tweelinggeest  
En aan mijn borst gevlijde, ben jij ’t ook?  
Is jouw stemgeluid, dat klinkt als een feest,  
Niet meer dan schone schijn en ijle rook?  
 
En is het feit dat ik je begeleid  
Geen beeld van een gedroomde werk’lijkheid?  
En moet jouw kloppend hart, dat lieve leven,  
Niet onbereikbaar ver in ’t donker zweven?  
De eng’len zwijgen over de materie.  
Het jij blijft voor mij eeuwig een mysterie.  

 

66. Het besluit 
 
En toen, in de herfst, begon de grote verandering in mijn leven.  
 Het was op een milde oktoberdag, toen we van een wandeling in de bergen 
terugkwamen en op een bank niet ver van de dorpsstraat gingen zitten, blij met 
de eenzaamheid, die met de herfst zijn intrede in het geliefde dal gedaan had. 
We hadden lang zwijgend uit zitten kijken over de weiden, waarop de 



avondnevel opsteeg, toen Bettina vroeg of ik al bedacht had hoe het de 
komende winter verder moest met ons. Ik keek haar onthutst aan. Ik begreep 
niet direct wat ze bedoelde. ‘Wat moet er dan veranderen?’ vroeg ik. Ze sloeg 
haar ogen neer. Ze zei, als ik vond dat er niets hoefde te veranderen, kon ik 
haar vraag vergeten. Ik begreep dat niet zomaar een onbetekenende vraag 
geweest was. Ik wist waar ze op uit was. Ik had een slecht geweten. Ik stamelde 
een paar onsamenhangende woorden: ik zag zelf wel... Ik had er de laatste tijd 
vaak aan gedacht... Daarna viel ik weer stil. Bettina ging zoekend en aarzelend 
verder. ... Of ik het terecht vond dat we met een blinddoek voor bleven leven? 
Of het wel goed was dat ik net als ieder jaar naar Ganna terugkeerde? ‘Denk jij 
dat dat goed is? Ik weet het niet,’ zei ze. Twee seconden stond mijn hart stil. 
‘Wat? Wat weet je niet, Bettina?’ wilde ik weten. Ze raapte al haar moed bijeen. 
‘Ik weet niet of ik het aankan. Ik ben bang van niet,’ fluisterde ze. Ik staarde 
naar de grond. Mijn lippen vormden de woorden die nog ondenkbaar waren: 
‘Bij Ganna weggaan? Bedoel je dat?’  
 Bettina had het er nooit eerder uitdrukkelijk over gehad, maar ik had de 
afgelopen dagen het idee dat ze op mijn initiatief wachtte als op een verlossing. 
Nu kon ze het niet over haar hart krijgen om de stoot te geven. Ook nu lagen de 
wens en de druk van de innerlijke noodzaak van een beslissing alleen maar in 
haar bewogen gezichtsuitdrukking en haar betekenisvolle blik. Ik had het 
gevoel: op dit moment mag ik niet falen, alles staat op het spel. ‘En de 
kinderen?’ vroeg ik. Ze legde haar hand op de mijne. ‘De kinderen, ja. Dat is 
natuurlijk moeilijk. Maar ik zeg maar zo: twee zijn er onder jouw hoede groot 
geworden...’ ‘Doris heeft me nodig, Bettina.’ ‘Zeker. Maar je raakt haar niet 
kwijt. Ik denk dat ze zoveel mogelijk bij ons zal zijn.’  
 Ik luisterde maar half en voor die helft met angst. Ik hield mezelf voor dat ik 
bij de kinderen veel goed moest maken. Wat is funester dan een moeder die 
nooit rustig is, altijd gejaagd en ongelukkig, die ruziet met de hele mensheid en 
niets van mensen begrijpt? Alle afweermechanismen worden wakker, tederheid 
wordt een last, straf wordt willekeur, geen eigen wil stoot op het heimelijk 
verwachte verzet, de kern verkommert en in het duistere gevoel van dreiging 
verbergt hij zich achter beschermende omhulsels die hem niet ontplooien, maar 
verharden. En nu moest ik ze in de steek laten, terwijl het alleen mijn 
aanwezigheid was die hen tegen het ergste beschermde?  
 Bettina zei zacht: ‘Jij moet weten wat je doet. Ik doe alleen maar een voorstel. 
In die vier jaar is er toch iets gerijpt. Ik voel niets meer voor zo’n openlijke en 
tegelijk heimelijke relatie. Hij is niet echt meer en er is geen reden meer voor.’ 
‘Dat zie ik zonder meer in, Bettina. Maar Ganna zal nooit akkoord gaan met een 
scheiding, nooit.’ ‘Het gaat niet om een scheiding,’ antwoordde Bettina zacht, 
‘het gaat om een daad van zuiverheid, beste Alexander. Om te beginnen 
tenminste.’ ‘Wat?’ vraag ik verrast, ‘zou je... zou je voor iedereen...?’ Ze 
glimlachte. Daarmee was alles gezegd. ‘Ook als ik de officiële stap niet zet,’ 
hield ik vol, ‘weet je dan wel wat ons te wachten staat?’ Ze knikte. Ze wist het 



allang. ‘En waar zouden we moeten wonen? Daar? Onmogelijk. Ze zou... Nee, 
je kunt het je toch niet voorstellen...’  
 Ze had alles overdacht. Ze legde me een plan voor. We zouden in Ebenweiler 
blijven. We zouden ons verborgen houden. Er was een oude mevrouw Wrabetz 
met een ruime en comfortabele villa, die ze ’s winters voor een redelijk bedrag 
wilde verhuren. In het voorjaar moesten we dan wel naar een boerderij 
verhuizen, maar in de herfst konden we weer naar de villa. Dat legde ze me 
allemaal voor met haar rustige vastbeslotenheid, zoals je een kind stuurt en 
leidt, waarbij ze me tegelijk te verstaan gaf dat zij op alle punten door mij 
gestuurd en geleid zou worden.  
 Mijn blik dwaalde heen en weer tussen twee visioenen, tussen een 
gelukkigmakend en een ondoordringbaar duister visioen. Ik voelde me 
innerlijk verlamd. De jaren lieten een waarschuwing horen. Zesenveertig jaar en 
dan helemaal opnieuw beginnen, zei ik tegen mezelf, zo radicaal, dat niet één 
steen meer op de andere gelaten werd. Instinctief zocht ik tegenargumenten. Ik 
maakte een schuchtere toespeling op het feit dat ze zelf immers niet vrij was. Ze 
maakte een van haar verbazingwekkende gebaren die woorden overbodig 
maakten; ze zei in dit geval: ik ben vrij op de dag dat ik voor jou vrij moet zijn. 
Dat gaf de doorslag. Ik zei dat ik Ganna zou schrijven, vandaag nog. Ze leek dat 
een goed idee te vinden, maar ik merkte meteen dat ze het geen goed idee 
vond. Ik vroeg wat ertegen was. Ze antwoordde dat het bezwaar voor de hand 
lag: ik moest toch met Ganna praten. Absoluut, antwoordde ik, maar het was 
beter als ze al voorbereid was, dat verzachtte de eerste schok. Ze moest vooral 
zwart op wit zien dat er van scheiden geen sprake was. Bettina begreep mijn 
angst niet. ‘Ben je geen baas over je eigen leven?’ vroeg ze. ‘Wie kan daar meer 
aanspraak op maken dan jijzelf?’ ‘Dan nog. Het wordt verschrikkelijk.’ Bettina 
vond het verkeerd en zelfs gevaarlijk om valse hoop bij Ganna te wekken: ik 
mocht me niet met een belofte binden. Ze zei telkens alleen maar “ik denk”, als 
ze het over de oplossing van een probleem had, maar ik had allang gemerkt dat 
die mening bijna altijd de juiste was en de enige uitweg toonde. Alleen al 
daarom moest ik naar Ganna gaan om in mijn huis alle nodige regelingen te 
treffen, legde ze uit, en daarmee was het voor haar een uitgemaakte zaak bij wie 
ik tijdens mijn verblijf in de stad zou wonen: niet in een hotel, maar bij een 
gemeenschappelijke vriendin, omwille van de onopvallendheid. Ook daar 
schrok ik van. Het ging zo snel en het was al meteen zo definitief. Alsof het 
niet-definitief had kunnen zijn. Als er van nu af aan een echt samenzijn van 
Alexander en Bettina moest ontstaan, kon ik niet naar mijn oude huis terug om 
daar als Ganna’s echtgenoot te wonen. Anders zou Ganna nooit en te nimmer 
begrijpen dat het ernst was. Ik zei: ‘Je hebt gelijk, Bettina. Je hebt volkomen 
gelijk. Het mag niet langer uitgesteld worden.’  
 Desondanks stribbelde ik in stilte tegen. Ik had niet de moed haar raad op te 
volgen en zonder schriftelijke voorbereiding naar Ganna te gaan. Ik wilde stap 
voor stap tewerkgaan. Ik was geen knopendoorhakker als die andere 



Alexander. Wat Bettina in gedachten had, was iets heel eenvoudigs: mij 
gelukkig maken, met mij gelukkig zijn en een last van mij afnemen. Maar ik 
voelde me vreemd overrompeld. Ik had de mogelijkheid om mijn leven los te 
maken van dat van Ganna nog nooit echt overwogen. Dat ik het allang een 
mislukt leven vond en daar langzamerhand ook voor uitkwam, veranderde 
daar niets aan. Het was waarschijnlijk de diep gewortelde tegenzin om te 
handelen die me van een duidelijk besluit afgehouden had. Van de twee 
voornaamste soorten mens, de handelende en de vasthoudende, ben ik een 
typische vertegenwoordiger van de laatste soort. Daar hoort een zeker fatalisme 
bij, dat geen echte karakterzwakte hoeft te zijn, al gaat het samen met slechte 
eigenschappen, die in gemakzucht en gewoonte wortelen. Het nieuwe heeft 
voor zulke mensen een afschrikwekkende kant. Alsjeblieft geen veranderingen, 
geen nieuwe strijd om het alledaagse, zeggen ze tegen zichzelf, het oude was al 
vermoeiend genoeg. Bekrompen gehechtheid aan dingen speelt ook een rol: het 
huis dat een asiel geworden is, de gehechtheid aan het bed, de oude, bruine 
schrijftafel met het schrijfblad vol inktvlekken en een stuk of wat vertrouwde 
dingen. Natuurlijk ook sterkere bindingen: het kind, de kleine Doris, die zo gek 
op me was, dat al haar levensuitingen om mij draaiden. Hoe moest je een kind 
van vier uitleggen dat haar vader in een ander huis en bij een andere vrouw 
ging wonen? Verspeelde ik dan niet de liefde van het geliefde wezentje? Zou ze 
me niet vergeten? Betekende dat vergeten geen kras op mijn ziel?  
 Toch bevonden zulke gedachten, al waren ze nog zo droevig, zich pas in het 
voorportaal van mijn angst voor Ganna. En die angst maakt me innerlijk zo 
somber, dat ik er tegenover Bettina niet zomaar voor uit durfde te komen. 
Ganna lag als een steen op mijn borst. Ze was alomtegenwoordig en vulde de 
dag en de nacht. Berustte ook hier misschien op gewoonte, de gewoonte van het 
vechten en ruziën, van het lasten sjouwen en schulden aflossen, wat ik als plicht 
en nog steeds, nog steeds, als een “mystieke band” beschouwde? Avontuurlijke 
vluchtplannen schoten door mijn hoofd om zowel van de ene als van de andere 
vrouw af te komen. De eis van Bettina, de zuiverende keus, leek me in mijn 
verwarring een brutale ingreep in mijn bestaan. Als zij voor mij niet de 
dierbaarste mens ter wereld was geweest, die ik niet zou kunnen missen, dan 
was ik de eerste dagen van mijn innerlijke twijfel waarschijnlijk in opstand 
gekomen om kapot en gebroken, dat wel, naar mijn Gannahel terug te keren. Ja, 
als Ganna een verstandige vrouw was, piekerde ik, voor rede vatbaar en 
veranderbaar, als zij toegang tot de wereld had en de wereld toegang tot haar, 
wat zou het dan heerlijk zijn met Bettina te leven, wat zou je dan licht en blij 
kunnen worden, eindelijk licht en eindelijk blij. Maar alleen al de noodzaak me 
tegenover Ganna bloot te geven was diep verontrustend.  
 Maar ik had nu een besluit genomen. Als een vasthoudende eenmaal 
besloten heeft om te handelen, beweegt hij zich met de starheid van een 
slaapwandelaar in de keten van gebeurtenissen en zelfs de misstap wordt voor 
hem een redmiddel. En omdat iedere schrijver denkt dat zijn geschreven woord 



meer overtuigingskracht bezit dan zijn gesproken woord en omdat een brief 
bovendien een zekere kalmering van het nerveuze ongeduld is en niet bang 
hoeft te zijn dat hij onderbroken wordt, ging ik Ganna uitvoerig zitten 
schrijven. Eerst de stand van zaken. De onmogelijkheid om alles bij het oude te 
laten. Mijn gedrukte gemoedstoestand sinds jaren en dat ik me uit de duisternis 
moest bevrijden. Het dringende verzoek aan Ganna om mee te helpen en zich 
niet koppig te verzetten. Ten slotte de plechtige verzekering dat Bettina en ik 
geen van beiden aan een scheiding dachten; wij wilden allebei niets anders dan 
een vrije relatie. Deze oneerlijke kalmeringspoging was, zoals Bettina al 
voorspeld had, een ernstige fout en het begin en de bron van alle komende 
ellende en verschrikkingen.  
 Een paar dagen later ging ik naar Wenen. Zoals afgesproken woonde ik bij 
een vriendin van Bettina, barones Hebenstreit, een jonge oorlogsweduwe. Het 
was bepaald niet prettig om in de stad te logeren waar mijn huis en mijn 
kinderen waren. Op Ganna had het de uitwerking van een vuistslag.  
 

67. Het oeverloze 
 
Ze geloofde het hele verhaal niet. Ja, de brief had ze gelezen, twee keer, vijf 
keer, tien keer, maar wat zegt een brief? Ze wilde duidelijkheid. Een brief gaf 
geen duidelijkheid. Een brief kan herroepen worden. Een brief kun je onder 
invloed van anderen, onder onontkoombare dwang schrijven (en van van die 
invloed en die dwang raakte ze rotsvast overtuigd en die overtuiging werd ook 
het uitgangspunt van het naderende noodlot.) Ik had haar in een postscriptum 
bij de brief meegedeeld dat ik dinsdag om twaalf uur bij haar op bezoek zou 
komen; op maandag vertrok ik. De aankondiging van het bezoek leek haar 
baarlijke nonsens. Wat had dat te betekenen? Bij jezelf in je eigen huis op 
bezoek gaan? Belachelijk. Op maandagavond belde ik haar en gaf haar mijn 
adres. Nu had ze duidelijkheid: ik woonde niet meer bij mijn gezin. Haar laatste 
illusies stortten krakend in.  
 Toen ze zich van haar verdoofdheid hersteld had, bedacht ze wat ze haar 
kennissen, zwagers, zusters, moeder, kinderen en personeel zou zeggen. Het 
was meer dan een ongeluk voor haar: het was een onuitwisbare schande. Ze 
wist niet hoe ze, overladen met die schande, de mensen onder ogen moest 
komen. Al troostte ze zich met de gedachte dat het maar een kwestie van een 
paar dagen kon zijn, was voor haar het onbevattelijke gebeurd dat ik een 
toevlucht bij vreemde mensen gezocht had. Die vreemde mensen zouden het al 
gauw aan andere vreemde mensen vertellen en daarmee was zij veroordeeld en 
onteerd.  
 Om de roddels voor te zijn liet ze zich per telefoon met verschillende 
mannen en vrouwen doorverbinden, die heel verbaasd waren van haar te horen 
dat ik eerder dan verwacht van het platteland teruggekeerd was en wegens 



onvoorziene herstelwerkzaamheden in huis bij mevrouw Von Hebenstreit 
ingekwartierd was. Al wist ze dit handig een vraag of een mededeling quasi 
terloops te vertellen, de mensen werden daardoor juist wantrouwig en ze 
wisten genoeg. Diezelfde methode om het lot te corrigeren en de werkelijkheid 
uit te wissen volgde ze bij de kinderen. Maar de kinderen geloofden haar niet. 
Bij de mededeling dat ik ergens anders woonde stonden ze koel en bedremmeld 
te kijken. Waarschijnlijk hadden ze allang zoiets verwacht.  
 Bij al die activiteiten had ik een levendig beeld van haar voor ogen, zoals ze 
op vilten pantoffels door het huis liep en slissend praatte, hoe de Ganna die 
nattigheid voelde zich voor de zelfverzekerde Ganna verstopte en hoe de een 
pijn in haar hart had en de ander brandde van ongeduld, hoe ze met 
opengesperde ogen naar de telefoon rende om op te nemen, hoe ze na een 
bepaald tijdstip zonder ophouden in mijn werkkamer op en neer liep, mij 
achter mijn schrijftafel tevoorschijn toverde, me met verwijtende blikken 
doorboorde en af en toe de stereotiepe vervloekingen fluisterde die ik al zo 
vaak gehoord had: ‘Die vrouw... God zal haar straffen... Op haar kinderen zal 
Hij zich wreken... Ik zal haar kapotmaken...’ Maar er was nog een andere 
Ganna, die door zulke uitingen van een feeks niet geraakt werd; die huilde 
tranen met tuiten en veegde die met haar gebalde vuisten af. Toen ik de deur 
opendeed en naar binnen ging, wierp ze zich met een verstikte kreet aan mijn 
borst.  
 Het is onmogelijk alle gesprekken tussen Ganna en mij te noteren of zelfs 
maar te tellen. Plaats van handeling: de bibliotheek, het terras, de tuin, Ganna’s 
slaapkamer en de straat; tijd: de ochtend, de middag, de avond en de nacht. Bij 
elkaar vormden die een ononderbroken gepraat van vele dagen. Als 
plaatopname zouden ze de uitputtende en uitzichtloze pogingen zijn van twee 
mensen die van elkaar iets verwachten dat ze geen van beiden kunnen bieden. 
De een wil een band verbreken, de ander wil die herstellen, omdat hij nu toch 
merkt hoeveel gaten en scheuren er al in zitten. De een wil weg bij een hoop as, 
de ander beweert dat het vuur nog brandt, een heilig vuur dat je niet zomaar 
mag doven. De een rekent met het verleden af, de ander erkent de balans niet 
en jammert om meer krediet. Gesprekken zo oud als de wereld, zo 
onvruchtbaar als kiezelstenen en zo kwellend als kiespijn. Hier kregen ze een 
nieuwe betekenis en een vreselijke draagwijdte door Ganna’s persoon en 
manier van doen.  
 Ik was met de liefdevolste voornemens bij haar gekomen. Om haar tot het 
vrijwillig afzien van de echtelijke gemeenschap te bewegen, gebruikte ik alle 
goedheid die ik in me had. Ik sprak over de negentien jaar die we bij elkaar 
geweest waren en de verplichtingen die die jaren voor haar met zich 
meebrachten, dat ze de herinnering daaraan niet lichtvaardig mocht 
vernietigen. Dat was Ganna met me eens, als dat dan ook voor mij gold. Ik 
beriep me op haar begrip voor mijn werk en mijn boeken. Zeker, antwoordde 
Ganna, maar juist daarom moest ze mij weerhouden van een stap die mij 



geestelijk zou ruïneren. ‘Hoe weet je dat?’ zei ik opvliegend, ‘schaam je je niet 
voor die brutaliteit?’ Dat zei haar gevoel, verzekerde ze me met een parsenblik, 
en ze had zich nooit vergist als het om mijn welzijn en mijn toekomst ging.  
 Ze begreep het niet. Ze wilde het niet begrijpen. We schoten niets op.  
 Ik zou altijd vrienden met haar blijven, als ze dit noodlottige moment 
doorstond, zei ik. Ze was geschokt. Ze huilde. Het was zo moeilijk, antwoordde 
ze, het was zo verschrikkelijk moeilijk. Natuurlijk was het moeilijk, vervolgde 
ik, maar ze mocht me niet het recht ontzeggen om over mijn eigen leven te 
beschikken; ze had toch van mij begrepen dat je iemand niet met dwang van de 
weg naar zijn bestemming af kunt brengen. Dat gaf ze snikkend toe, maar greep 
in één moeite door naar het reddende argument dat ze voor haar kinderen 
moest vechten. Ik merkte op dat het toch ook mijn kinderen waren. Daarop zei 
ze: ‘Je ziet ze niet in je blinde neigingen.’ Hoe beledigend haar antwoord ook 
was, ik beheerste me en antwoordde dat de kinderen haar immers niet 
afgenomen werden, net zo min als ik me aan mijn verantwoordelijkheid voor 
hen onttrok; juist om de kinderen moest ze zich menselijk en trots gedragen, 
want ze hadden al te veel ruzie moeten slikken. ‘Jouw schuld, jouw schuld!’ 
snikte ze. ‘Kan zijn, dat het mijn schuld is,’ gaf ik toe, ‘al heeft er bij zoiets nooit 
één de schuld.’ Ik maakte haar duidelijk dat ik, als zij zo gemeen bleef doen, de 
teleurstelling niet te boven zou komen; zij had immers aanleg voor al het goede 
en grootse, zij had van dichters gehouden, van schilderijen en van wijsheid; ik 
geloofde in haar en had altijd in haar geloofd, maar waar was dat allemaal 
gebleven? Ze knipperde wanhopig. Ze was zo alleen op de wereld, klaagde ze, 
terwijl ze haar kleine, oude handen wrong, die altijd oud geweest waren, zij 
had niemand. Het alleenzijn zou haar innerlijk sterker maken, troostte ze 
zichzelf op een jezuïtische manier, ik had tegenover haar een missie en de 
afstand zou de schaduwen minder diep maken en het leed verzachten.  
 Ze was erg aangedaan. Ze gaf me een hand en beloofde met bevende stem 
dat ze zich in alles naar mij zou schikken; ik kende haar niet en wist niet tot 
welke offers ze in staat was. Ik kuste haar dankbaar op haar voorhoofd. Ik zag 
over het hoofd dat al mijn moeite om haar te overtuigen haar alleen maar ervan 
overtuigde dat ze een man die zulke innige en hooggestemde dingen tegen haar 
zei niet op kon geven. ‘Wat moet ik doen? Vertel me wat ik moet doen!’ 
jammerde ze. Ik: daar kan toch geen onduidelijkheid over bestaan? Zij: ze wilde 
met liefde voor me bloeden, alleen dat ene mocht ik om godswil niet van haar 
verlangen: de scheiding. Ik: ze hoefde alleen maar haar greep te lossen, de 
nieuwe toestand waardig te dragen en mij niet met een verantwoordelijkheid 
belasten die ze zelf op zich moest nemen.  
 Dat had ik niet moeten zeggen; daarmee gaf ik haar argeloos het recept in 
handen waarmee ik langzaam vergiftigd werd. Zij was altijd een trouwe 
vriendin geweest, begon ze weer, zij had niets kleinzieligs, zij niet, maar 
anderen wel, die haar overbodig leed bezorgden, die. ‘Overbodig, Ganna? Nu 
haal je alles weer omver wat we moeizaam opgebouwd hebben!’ ‘Omdat jij aan 



scheiden denkt,’ fluisterde ze, ‘en omdat een scheiding mijn dood zou zijn.’ Ik 
ving haar rabiate blik op. In mijn dwaasheid dacht ik dat het moment gekomen 
was om haar te herinneren aan de eed die ze negentien jaar geleden aan de 
oever van het meer gezworen had. ‘Je hebt voor God gezworen me vrij te laten, 
als ik dat vraag, weet je dat niet meer, Ganna?’ ‘Natuurlijk weet ik dat,’ 
antwoordde ze en snikte hevig. ‘Nou dan. Moet zo’n gelofte geen gevolgen 
hebben?’ Ze keek ontsteld voor zich uit. Ze wist heel goed dat de eed van een 
onervaren jong meisje weinig betekende, maar begreep ook dat ze een morele 
betekenis niet kon ontkennen. ‘Als je eerlijk bent, moet je toegeven dat ik mij 
belofte nagekomen ben,’ zei ze ten slotte met die tolerante oogopslag (het 
woord “eed” vermeed ze angstvallig), ‘of heb je soms over een gebrek aan 
toegeeflijkheid te klagen gehad, kwaadaardige woesteling die je bent?’ Daarbij 
streelde ze moederlijk mijn hand.  
 Het was oeverloos. Ganna kreeg niet genoeg van de discussies. Ze waren 
haar passie, haar kwelling, haar prikkel en haar hoop. Ze praatte de longen uit 
haar lijf. Om de discussies te kunnen rekken gaf ze op kritische momenten 
schijnbaar toe en nam een uur later alle concessies weer terug. Als ik wegging, 
liep ze met me mee, vaak een heel eind en probeerde me bij te houden om mijn 
oude verwijten over haar langzame lopen aantoonbaar te ontkrachten, terwijl ze 
ademloos haar redenen, drogredenen, beloften, klachten en optelsommen van 
mijn zonden in telkens nieuwe versies opsomde. Ze begreep niet wat ik aan die 
Bettina vond. Bettina was toch ook maar een vrouw en waarachtig geen betere 
dan Ganna. Ik moest haar maar eens vertellen waarmee ze me omgekregen had; 
misschien kon zijzelf me hetzelfde geven, misschien berustte het op een truc, zij 
zou goed opletten, want ze wou graag wat leren. Iedere nacht liet ik me 
halfdood in bed vallen.  
 

 68. De tegenhanger  
 
Bettina was een week na mij naar de stad gegaan, om haar huishouden op te 
heffen. Op een avond kwam ik bij haar in de woning en trof haar aan in de half 
ontruimde eetkamer, in een bontjas. Het was koud geworden en ze had geen 
hout en geen kolen meer. Haar kinderen waren al in Ebenweiler, in de villa van 
Wrabets. Ik hield ook mijn jas aan. Ik hoefde niet te zeggen hoe mijn leven nu 
was. Ze wist het toch wel. Ze hoefde alleen maar naar me te kijken. Ik vroeg 
naar Paul. Ze zei dat die vertrokken was. ‘Waarheen?’ vroeg ik. ‘Naar de 
fabriek,’ antwoordde ze. Het viel me op dat ze gespannen was als een te strak 
aangedraaide vioolsnaar, die snerpt. Ze was met hem meegegaan naar het 
station, voegde ze eraan toe en de trein was om half zes vertrokken. Toen vroeg 
ze opeens of ik het koud had. ‘Ja, ik heb het koud,’ zei ik. Ze rende de kamer uit 
en kwam terug met vier paar leesten, die ze uit haar al ingepakte laarzen 
getrokken had. Met een prop papier maakte ze, voor de kachel knielend, vuur 



en gooide de leesten erin. Doordat ze van hardhout waren, werd het na een 
tijdje inderdaad een beetje warm en ik prees haar doortastendheid. ‘Als we ook 
nog de tafel en de stoelen verbranden, wordt het heel gezellig,’ zei ik. Ze 
glimlachte afwezig. Ik keek haar ongerust aan. Ik dacht dat ze ruzie met haar 
man had gehad en informeerde wat ze met hem afgesproken had. 
‘Afgesproken? Niets,’ zei ze. ‘Hoezo niets? Wat vond hij dan van onze 
plannen?’ Ze gaf niet meteen antwoord en haalde nog allerlei lege dozen en 
kistjes tevoorschijn als brandstof voor het zwakker wordende vuur. Plotseling 
zei ze met een vreemd hoge kopstem: ‘We zijn namelijk sinds vanmiddag 
twaalf uur gescheiden.’ Daarbij liepen dikke tranen over haar gezicht, als 
beekjes, recht in haar mond. Ik staarde haar ademloos aan. Het kan dus, zo gaat 
het bij echte mensen, dacht ik. ‘En de kinderen?’ vroeg ik. ‘Die heeft hij 
natuurlijk aan mij overgelaten.’ Ik staarde haar aan, schudde mijn hoofd, 
verbaasde me en benijdde haar.  
 

69. De stoet waanideeën en ficties 
 
In een slapeloze nacht had Ganna een verlossende inval. ’s Morgens vroeg 
stuurde ze een bode met een briefje naar mijn adres. Ze schreef dat ik direct bij 
haar moest komen, want ze had iets te vertellen wat alle moeilijkheden in één 
klap uit de weg zou ruimen. En wat was het? Ik kon mijn oren niet geloven: een 
driehoekshuwelijk. Het was serieus bedoeld. Ze was weg van het idee. ‘Schiet 
toch op, Ganna,’ zei ik wrevelig, ‘dat is toch kinderachtig. In wat voor wereld 
leef je? Daar kunnen we toch niet serieus over discussiëren.’ Ze was beledigd en 
verbaasd. ‘Waarom niet?’ antwoordde ze. ‘Denk aan de graaf van Gleichen.’ 
Met uitstapjes naar de sagenwereld kwamen we niet verder, onderbrak ik haar 
geïrriteerd. ‘De sagenwereld? Begrijp ik niet. We geven een voorbeeld. Zijn we 
geen moderne mensen?’ ‘Als je daaronder een onappetijtelijke brij van 
gevoelens en een belachelijke situatie verstaat: nee.’ Verbitterd noemde ze me 
een burgerlijk persoon, die niet de moed had om in zijn leven te verwezenlijken 
wat hij in zijn boeken verkondigde. Ik kon me niet herinneren de graaf van 
Gleichen ooit verheerlijkt te hebben, maar Ganna beweerde dat nu eenmaal.  
 Ze bleef bij haar plan. Terwijl ze opgewonden en houterig op en neer liep, 
nog ongekapt, in een grijs wollen jasje waarvan de mouwen op haar vingers 
vielen, praatte ze als een beschonkene voor zich uit: ‘Als je maar wilt, lukt alles; 
iedereen moet in zo’n geval een offer brengen; waarom mag de ander jou alleen 
hebben? Ik heb de oudste rechten; Bettina moet niet zo egoïstisch zijn; is er 
soms niet genoeg plaats in huis?’ Ik zweeg, bladerde in een boek en zweeg. 
‘Laat mij het toch met haar bespreken,’ vervolgde ze vurig, ‘als ze niet helemaal 
van God verlaten is moet ze dat inzien.’ Ze had aan de volgende rolverdeling 
gedacht: Bettina zou de representatie voor haar rekening nemen, dat paste bij 
haar eerzucht, en zijzelf het interne beheer; maar bij conflicten – er zouden 



immers geen ruzies ontstaan, want ze was vast van plan verstandig en 
bezonnen te zijn – bij conflicten was het mijn taak om scheidsrechter te zijn.  
 Ik weet nog steeds niet of Ganna echt in de gedroomde graaf-van-
Gleichenidylle geloofde. Het heeft ook geen zin om je daarover het hoofd te 
breken, omdat haar dromen identiek waren met haar manier van doen en 
omdat haar afwijkende fantasie zelfs het spoortje feitelijke logica miste dat in de 
meest verwarde dromen nog aanwezig was. Haar droomwereld stond helemaal 
op zichzelf. De gebeurtenissen waarin ze zich bewoog waren producten van 
deliria met open ogen. Iedere dag begon ze opnieuw over de wensdroom van 
het driehoekshuwelijk en zette met de geraffineerdste argumenten de 
voordelen ervan uiteen. In mijn ongeduldige verweer zag ze het effect van 
Bettina’s kwaadaardige influisteringen. Alsof ik Bettina er een woord over 
gezegd had, alsof ik me niet doodgeschaamd had, als Bettina het gehoord had, 
alsof ik niet voortdurend de meest bovenmenselijke inspanningen deed om 
voor Bettina te verbergen wat Ganna me aandeed, om de vrouw met wie ik 
samengeleefd had niet te verraden aan de vrouw met wie ik samen wilde leven.  
 Toen Ganna in de gaten kreeg dat haar inspanningen uitzichtloos waren, 
deed ze het voorkomen of wij haar nobelste bedoelingen verijdeld hadden. Ze 
concludeerde: als die twee de onzelfzuchtig uitgestoken hand van haar, Ganna, 
weigerden en geen vrede wilden sluiten, moesten ze daar zwaarwegende 
redenen voor hebben en uit zijn op het beschadigen van Ganna en het ruïneren 
van Ganna. Wat lag er meer voor de hand dan dat Bettina Merck op niets 
anders uit was dan op het bezit van het huis? Dat was ze immers al van plan, 
toen ze zich met de samenzwering met Klothilde Haar bemoeide. Ik was 
grenzenloos gewillig en speelde voor handlanger, want de doortrapte Circe 
wond mij om een vinger. Dan is Bettina de baas, leidt een vorstelijk leventje en 
stuurt de overwonnen Ganna de laan uit. Ja, zo is het, zo gaat het, als zij niet 
bijtijds haar maatregelen neemt. Met zoveel scherpte zag Ganna het beeld voor 
zich van de in haar huis, in het huis van Alexander Herzog triomfantelijk 
heersende Bettina, dat ze soms luid kreunde en met haar tanden knarste. En 
toen ze ook nog hoorde dat Bettina in alle stilte van haar man gescheiden was, 
wekte dat niet haar wantrouwen als een navolgbaar voorbeeld, maar ze zag 
daarin alleen maar de bevestiging van haar diepe argwaan en ze werd 
doodsbang. De realiteit was haar ontglipt, maar die had ze ook niet meer nodig: 
alles was zoals ze het zich in haar wereldvreemdheid voorstelde. Het huis was 
in gevaar, het huis, een begrip dat in haar geest geleidelijk aanzwol als alle 
droomvoorstellingen, de idee van het bezit, de idee van het geworteld zijn en 
van de stenen zekerheid.  
 Daarmee nam de bereidheid om haar dierbaarste bezit, man en huis, met 
haar doodsvijand te delen heldhaftige proporties aan, en als ze zich voorstelde 
hoe smadelijk haar aanbod afgewezen was, had ze voor altijd een attest van 
edelmoedigheid.  



 En alles veranderde in Ganna’s hoofd volgend Ganna’s inbeelding. Het lijdt 
geen twijfel: zij is een modelechtgenote geweest, de verdraagzaamheid, de 
punctualiteit en de ordelijkheid zelf. Omkranst door zulke deugden is ze 
tegenover mij belasterd en haar “vijanden” hebben gewroet en gewroet tot ik 
niet anders meer kon dan met haar breken. Dezelfde mensen die Klothilde Haar 
betaald hebben. Dezelfde mensen die hebben kunnen verhinderen dat ze door 
de wei miljonair werd. Bovendien groeit bij Ganna de overtuiging dat wij 
negentien jaar lang als tortelduifjes geleefd hebben, dat er geen wolkje aan de 
hemel van ons echtelijk geluk geweest is. Die overtuiging verstart in haar tot 
een legende, net als veel historische gebeurtenissen in de leesboeken.  
 Maar omdat er uit dit tortelduifjesbestaan blijkbaar iets ontstaan is waaraan 
Ganna niet schuldig is, moeten er andere schuldigen zijn. Vandaar een 
schuldopgraving, schulddiscussie en schuldonderzoek waar geen eind aan 
komt. De waanideeën en ficties schieten als paddenstoelen uit de grond. 
Verjaarde woorden en verjaarde daden worden met geweld geherinterpreteerd, 
meningen worden vervalst, uitspraken verdraaid en ver uit elkaar liggende 
zaken in een onheldere samenhang gebracht. Een leger van afgunstigen, 
kwaadwilligen, leugenaars en intriganten verschijnt op de achtergrond van de 
decennia en door hen omsingeld een Ganna die als een engel in de gouden 
ether van haar Alexander over zijn lot gewaakt heeft.  
 Dit werd dag in, dag uit voor mij ontrold, en dag in, dag uit moest ik 
rekenschap afleggen, bewijzen leveren en referenties overleggen. Ik vraag me af 
waarom ik niet gewoon mijn eigen gang ging. Waarom, waarom pakte ik mijn 
spullen niet om ervandoor te gaan? Moeilijk te zeggen. Ik denk dat er in mijn 
aanleg iets niet in orde is. Ik ben niet in staat een psychische ruïne achter te 
laten. Niet uit weekheid of uit medelijden. Ik beschik over heel wat egoïsme. Ik 
ben geen luchthartige jaknikker, geen overijverige helper en geen gulle gever en 
voor ik me buiten mijn werk aan iets overgeef moet ik alle stadia van 
voorzichtigheid en traagheid door. Het ligt anders. Er is geen sprake van één 
ding, maar van lagen. Allereerst de gewaarwording van de gelijktijdigheid van 
de gebeurtenissen, die in het zenuwstelsel zetelt. De hoge mate van psychische 
kwetsbaarheid die daarmee verbonden is zorgt er onvermijdelijk voor dat ik me 
in de fysiek gescheiden tijd, in de levend wordende ruimten en in de mensen 
moet verplaatsen die zich in de kring van mijn lot en mijn fantasie bevinden. En 
ik moet me zo in hen verplaatsen dat ik ze zie, hoor, proef, voel en ruik, wat me 
weer noodzaakt tot uitgebreide beschermende maatregelen, die meer 
inspanning en meer denkwerk kosten dan de reële moeilijkheden noodzakelijk 
maken. Daardoor lijk ik soms een volkomen wanhopige chirurg, die niet tot een 
operatie kan besluiten en gek genoeg niet de patiënt verdooft, maar zelf 
morfine neemt.  
 Maar dan het tweede: ik had in mijn hart toch een morele wet, een stem van 
het geweten, die niet tot zwijgen gebracht kon worden. En er was die vrouw; of 
er nu iets aan haar mankeerde of niet, of ze zelf schuldig was aan haar lot of 



niet, of ik of Bettina of de mensen haar doen en laten goedkeurden of niet, ik 
was toch aan haar gebonden, ik had haar ooit een gelofte gedaan, ik was 
ondanks alles voor haar verantwoordelijk, ik had drie kinderen bij haar, zij was 
een vrouw zonder evenwicht, zonder weg en zonder doel en zonder mij was ze 
verloren. Kon ik zomaar deserteren, me uit de voeten maken en een nieuw 
leven beginnen (“nieuw leven”, een nietszeggende uitdrukking), voor ik in het 
oude alles grondig opgeruimd had? Voor ik zelfs de wirwar van waanideeën en 
ficties opgeruimd had? Het leek me mogelijk. Ik wist toen nog niet dat ze een 
vreselijk eigen leven leidden en uit zichzelf ontstonden, die waanideeën en 
ficties, dat ze net als de geest uit de fles in het Arabische sprookje 
langzamerhand de hele hemel zouden bedekken. Ik kon niet weg. Ik was niet 
koelbloedig genoeg en niet brutaal genoeg. Ik wilde een stuk van Ganna 
redden. Een herinnering, een dankbare opwelling, een gevoel van respect.  
 

70. Wat de vreugde te betekenen heeft 
 
Omdat er nu weken voorbijgingen, waarin ondanks mijn oneindige moeite een 
redelijk vergelijk steeds meer uit het zicht verdween, besloot ik de contacten 
resoluut te verbreken en naar Ebenweiler te gaan, waar Bettina al dagen op me 
zat te wachten. Ik pak boeken, manuscripten, kleren en ondergoed in, terwijl 
Ganna verstoord toekijkt en de kinderen timide vragen stellen. Dan komt het 
moment dat ik afscheid van ze neem; Ganna gaat met me mee naar het station. 
Wat moet je zeggen om de pijn van dit uit elkaar gaan te bekorten en te 
verzachten? Ganna praat en praat met meel in de mond, ze komt niet uit haar 
woorden, ze is bang dat ik kou zal vatten, ze is bang voor een treinramp, het is 
allemaal zo onveilig tegenwoordig, ze geeft me eetadviezen, ze praat tot de 
seconde dat de trein vertrekt. Ik kijk langs haar heen. Ze holt moeizaam nog een 
eind met de rijdende trein mee en zwaait. Dat beeld vergeet ik niet. Er lag iets 
van Ganna’s hele karakter in.  
 Zeventien uur in de trein. In die tijd waren alle verbindingen gestoord. De 
wagon is smerig, hij hobbelt en rammelt als een postkoets, in plaats van ruiten 
zijn er planken aangebracht, het dak lekt en de lampen zijn kapot. Ik kijk de 
schemering in, Ganna loopt naast de trein te zwaaien. En ’s nachts staat ze voor 
de deur van de coupé en smeekt of ze naar binnen mag, met meel in de mond.  
 Dan Ebenweiler in de stralende sneeuw. Het vertrouwde landschap heeft een 
nieuw gezicht. Zijn lieflijkheid is majesteit geworden. Bettina wacht me op aan 
het station, met rode wangen van de kou en haar grijsgroene ogen stralend van 
onuitsprekelijk geluk. We rijden met een slee naar het in de sneeuw begraven 
huis. De wereld is in kerststemming.  
 Ik had niet gedacht dat vrede en vastigheid in een huishouden zoiets 
verrukkelijks konden hebben. Ik had dat nog nooit meegemaakt. Deze winter 
begon voor mij een lange periode van intensief werk, ondanks al het 



verschrikkelijke dat ik nog vertellen moet. Ik werd op een bepaalde manier 
behoed. Allereerst door het landschap, dat een bescheiden goede geest leek, 
altijd verzachtend en nooit verontrustend, maar vooral door Bettina’s 
omzichtige, vertroetelende, geruisloze en schijnbaar volkomen moeiteloze zorg 
voor mijn welzijn en mijn rust. Ik voelde me bij haar en met haar zo geborgen 
als in de berg, aan de flank waarvan we woonden. De vernietiging van de 
wereld en de oorlog met Ganna lagen duizend jaar achter me. In de roes van 
geluk van de eerste maanden leek het of we samensmolten tot het paar 
waarvan ik zo lang gedroomd had als van iets hogers.  
 Bettina’s twee dochtertjes gedroegen zich in het begin een beetje schuw 
tegenover het nieuwe gezinshoofd. Het oordeel van kinderen over ons 
volwassenen hoort tot het ondoorgrondelijkste wat er bestaat. Half 
wantrouwig, half gereserveerd wachtten ze hoe de dingen vorm zouden 
krijgen. Mijn onverzadigbare behoefte aan rust, mijn overgevoeligheid voor 
geschreeuw en alle soorten storingen waren voor hen wat een muilkorf en een 
halsband voor speelse jonge honden zijn. Ze hadden me kwalijk kunnen nemen 
dat ik de hele tijd bezig was hun overmoedigheid te beteugelen. Ze namen het 
me niet kwalijk. Ook namen ze me tamelijk serieus en in ieder geval was ik het 
onderwerp van serieuze gesprekken die ze ’s avonds voor het slapengaan 
voerden.  
 Het was een pijnlijke ervaring voor me: ondanks de verandering ten goede in 
mijn levensomstandigheden bereikte ik geen vreugde. Of liever: de vreugde 
bereikte mij niet. Als ze kwam, was het of ik haar liet weten dat ik niet te 
spreken was. Al stond ze nog zo lang voor mijn deur, ik deed de deur niet 
open. Dat was een teleurstelling voor Bettina, de eerste sinds we samenleefden, 
en die werd iedere maand groter. Bettina vroeg zich natuurlijk af waar ze goed 
voor was, als ze me niet van de grond kon krijgen, omdat ik in haar ogen een 
aardse man en graver naar bronnen was. Ze had gehoopt dat ik met haar een 
beetje zou gaan vliegen. Maar hoe moet je vliegen met iemand die alles doet om 
zichzelf zwaarder en niets om zichzelf lichter te maken? Ze had gedacht dat ze 
mijn lamp zou kunnen zijn, maar hoe kun je een lamp zijn als degene wie je 
licht wilt geven je stiekem uitblaast, omdat hij zich in het donker prettiger 
voelt? Het was aangrijpend om te zien: als ik opgeruimd was en als ik een keer 
lachte, was haar dag goed; ze hoefde me maar te zien glimlachen of haar hart 
sprong al op van plezier.  
 Maar ik kon steeds minder vaak lachen en glimlachen. Een geluk dat Bettina 
zelf voor zoveel stof tot lachen zorgde, al leek de voorraad soms uitgeput te 
raken. Te midden van een gemeenschap waarin iedereen om mijn gunst vroeg 
en om vriendelijke blikken, werd ik de in zichzelf gekeerde kluizenaar. En dat 
was het enige gevaar waarvoor Bettina voor zichzelf en haar leven moest 
vrezen, het lichtloze, het hemelloze, de dagen achtereen zonder lach en 
glimlach. Daardoor betekende ook haar viool niets meer en de muziek niets 
meer, er vielen haar geen melodieën meer in en de hele wereld verstomde. Op 



een ongedwongen moment bekende ze me dat. Niet zonder aarzelen. Haar 
heldere ogen konden haar angst niet verbergen. Dat ik die bekentenis nodig 
had, was een deel van mijn ongehoorde dwaasheid. Ik zag waarom het ging. Ik 
begreep dat ik Bettina niet mocht laten verdorren. Dat ik tot iedere prijs blij 
moest zien te worden. En dat Ganna het was die tussen mij en de blijheid stond 
en die zorgde dat ik niet meer lachen en glimlachen kon, dus moest Ganna 
zorgen dat ik mijn levensgeluk weer terugkreeg, mijn zorgeloosheid en mijn 
moed, tot iedere prijs, anders was alles voor niets geweest en anders raakte ik 
ook Bettina kwijt.  
 Maar als je op een kruitvat leeft, met een glimmende lont bij de tap, kun je 
niet lachen en glimlachen.  
 

71. Alarm in allerlei vormen 
 
Allereerst waren er de brieven. Brieven van zes, acht of tien kantjes. Ik kan 
alleen maar zeggen dat een regen van vurige lava daarbij vergeleken 
verfrissend geweest was. Ganna’s armen reikten driehonderd kilometer ver en 
wilden hun man terughebben. Haar woorden schalden driehonderd kilometer 
ver en eisten hulp, raad en troost, in naam van de kinderen, in naam van het 
recht en in naam van de onvergankelijke liefde. Wat niet op het papier stond 
dat schreeuwde en tierde, jammerde en snikte tussen de regels door, achter de 
spitse, koppige, verslaafde letters. Klagen hoe treurig het was in een huis 
zonder man. Moest dat nu, Alexander? Moest ik zo met voeten getreden 
worden? Dat Doris bitter verdriet heeft om haar vader. Dat ze met Ferry en 
Elisabeth veel problemen heeft, dat het voor haar onmogelijk is van twee 
volwassen mensen gehoorzaamheid te eisen, of ik het voor mijn geweten 
verantwoorden kan om hen in hun kritische jaren en in een rampzalige tijd aan 
zichzelf over te laten? Dromen, voorgevoelens en schrikbeelden. Kleine 
speldenprikken: hoe verbaasd meneer of mevrouw Zus-en-zo is over de manier 
van doen van een man voor wie hij (of zij) tot nu toe een grenzeloze 
bewondering had; hoe aardig haar zusters voor haar zijn, hoeveel medelijden 
de mensen met haar hebben en hoeveel vriendschap ze van alle kanten krijgt...  
 Daarna begon het huis, het geliefde huis, zijn verwoestende spel te spelen. 
De waterleiding is gesprongen, er is een overstroming in de hal geweest. De 
beerput moet verlegd worden, de gemeente weigert de aansluiting op de 
riolering, de kwalijke dampen vormen een gevaar voor de hygiëne van de 
kinderen. Tijdens een storm is een van de schoorstenen ingestort. In de kamer 
van Doris moet een kachel geplaatst worden, de verwarming is slecht en 
bovendien is er niet genoeg cokes te krijgen. De timmerman heeft een rekening 
gestuurd, die kan ze van haar maandgeld niet betalen. Ze kan ook de 
leveranciers niet regelmatig betalen, ze maken haar met hun aandringen 
wanhopig, wat moet ze tegen die mensen zeggen? Mijn man is op reis, zegt ze, 



hij komt binnenkort terug, maar die mensen geloven haar niet en worden 
brutaal.  
 En daarmee ben ik bij Ganna’s financiën beland, haar hele verhouding tot het 
geld, want die was veruit de akeligste in haar leven en karakter. Doordat we 
ons toen juist midden in de inflatie bevonden, trad het spookachtige 
verschijnsel direct met alle kracht naar voren.  
 Haar verbijstering moest onbeschrijfelijk zijn, toen in haar huishoudboekje 
de gigantische getallen opdoken: tweehonderd kroon voor een kilo boter, vijftig 
kroon voor een dozijn eieren, vijfhonderd kroon voor een paar schoenen, 
tweeduizend kroon salaris voor leraren en personeel. Ganna in gevecht met het 
geld, dat geen echt geld meer was, dat tussen haar vingers wegvloeide, terwijl 
het schijnbaar steeds meer werd, dat haar voor de gek hield met een getal en 
verbijsterde door de waardeloosheid van het getal; dat bracht een onnoemelijke 
verwarring in haar geest teweeg, een totale verschuiving van de begrippen en 
een groeiend paniek bij de berekeningen. Een week later en de honderden zijn 
duizenden, de duizenden honderdduizenden en de honderdduizenden 
miljoenen geworden. Toen een kip tachtigduizend kroon kostte en een telegram 
naar mij tienduizend en toen de maandrekening van de slager boven de 
anderhalf miljoen uitkwam, stortte ze onder de bergen getallen feitelijk in. Toen 
was voor haar de waanzin compleet. Voor haar, voor wie geld en de waarde 
van geld heilige stabiliteiten waren, ijzeren zekerheden, was dat een 
gewaarwording als voor een gelovige het onweerlegbare bewijs (als dat 
bestond) voor het niet-bestaan van God. Ze hing in het luchtledige. De 
natuurwetten waren opgeheven. Zonder twijfel ontstond hieruit een drama van 
angst en beven, dat de noodlottige ontwikkeling in de tijd daarna voor een deel 
verklaart. Voorlopig raakte ze ervan overtuigd dat zo’n omverwerping van alle 
waarden nooit had kunnen gebeuren, als ik niet bij haar weggegaan was. Het 
bevredigde haar in haar waan dat mijn trouweloosheid, mijn vermeende 
verraad aan haar samenviel met het ongeluk van de natie en met de catastrofe 
van het kapitalisme.  
 Ze liet het in al haar brieven doorschemeren. Bij iedere brief waren 
statistieken en nauwkeurige specificaties gevoegd. Geen bedrag was 
toereikend. Anderen waren voorzichtig, zorgden voor reserves en zetten 
zichzelf op rantsoen; Ganna werd steeds door het moment overrompeld en 
omvergeduwd. Ze had geen ander tijdsbesef dan dat van het moment. En het 
was heel geheimzinnig dat ze tussen het ene en het andere moment niet leefde 
en in zekere zin dus in een voortgezette keten van minimale momenten zonder 
ziel en bezinning verkeerde, waardoor zich achter haar ademloze, hectische 
bedrijvigheid een voortdurend, tragisch opgaan in het niets voltrok.  
 Onder druk van haar veelvoudige nood werd het oude geloof in toverij in 
haar wakker. Ze kende een paar bankdirecteuren, die ze opzocht. 
Bankdirecteuren waren in haar ogen tovenaars: ze toverden geld. Zij moesten 
ook weten hoe het met de heksensabbat gesteld was. Ze liet zichzelf tips geven. 



Ze stuurde mij hiëroglyfische telegrammen met de namen van aandelen die ik 
moest kopen. Ze had dan de illusie dat ze mij uit de brand geholpen had en was 
ervan overtuigd dat ik rijk zou worden. Daaruit kwam al gauw de volgende, 
onuitroeibare overtuiging voort dat ik met Bettina “een vrolijk leventje” leidde, 
terwijl zij, de verstoten Ganna-Genoveva, gedoemd was tot een 
bedelaarsbestaan.  
 De wirwar van getallen in Ganna’s brieven omzwermde me als een wolk 
steekvliegen. Ik had Ganna overladen met geld, als ik genoeg had gehad. Wat 
kon mij geld schelen, wat kon Bettina geld schelen, helemaal niets. Ik hielp een 
handje en nog een keer een handje. Ik paste de getallen aan de behoeften aan. 
Ondertussen had de Duitse inflatie van mijn inkomsten belachelijke 
reuzenbedragen gemaakt, waarachter maar weinig werkelijke waarde 
schuilging. In de afrekeningen waren de nullen nauwelijks meer te tellen, maar 
het totale inkomen daalde tot ver onder het gemiddelde van de afgelopen jaren. 
Zonder een paar betalingen uit het buitenland had ik de uitgaven niet kunnen 
dekken. Toch maakte ik van het schijngeld zoveel als ik maar missen kon over 
aan Ganna. Maar wat gisteren nog genoeg was, was vandaag te weinig. Toen de 
geldontwaarding eindelijk tot stilstand kwam, waren er zulke diepe gaten van 
schulden gevallen, dat Ganna ze niet meer kon stoppen. Haar schrille kreten 
om hulp drongen in de stilte van mijn werkkamer door. Ik schraapte bij elkaar 
wat ik maar kon missen. Ik rekende niet meer en dacht niet meer aan mijn 
tweede, eigenlijke huishouden. Maar geen bedrag was voor Ganna genoeg. 
Tegen iedere grens kwam ze in opstand. Ieder voorschrift leek haar een blijk 
van kwaadaardigheid. Ze zwoer dat ik schatten vergaarde en die haar onthield 
om ze met Bettina te verbrassen. Als ze een groot bedrag in handen kreeg, 
maakte zich direct een stupide optimisme van haar meester, alsof het geld niet 
op kon; was het dan op, veel vroeger dan gedacht, dan wist ze zich geen raad 
meer, zat bekommerd voor de roodgelijnde folianten, ging de rekeningen na, 
woelde door alle zakken en laden, beweerde dat ze bestolen was en het slotstuk 
was een brandbrief aan mij.  
 De omgang met de mammoetgetallen gaf haar, toen ze er eenmaal aan 
gewend was, een eigenaardig, opwindend puzzelplezier. De miljoenen en 
biljoenen gaven haar ziekelijk speculatieve geest de bevrediging van het 
mateloze waarnaar hij snakte. Het deed denken aan magie en astrologie. Wat 
maakte de waarde uit, het ging immers om de schijn met het zoet beheksende 
van het concrete getal. Terwijl de prijzen tot het onbereikbare en de getallen tot 
het onuitspreekbare stegen, ontkiemde in haar de hoop dat ik, al was ik in een 
ander halfrond van haar droomwereld een heimelijke Croesus, verder de 
middelen niet op kon brengen om voor twee vrouwen en twee huishoudens te 
zorgen en daardoor gedwongen zou zijn in de schoot van het gezin terug te 
keren. Dat was geen wens of af en toe opduikend fantasietje, maar een 
onwankelbaar vertrouwen; ze had het over die terugkeer als over een 



vaststaande gebeurtenis, alsof dan de tijd van beproevingen, schande en 
verlatenheid voor altijd voorbij was.  
 

72. Geestelijk moeras 
 
Ze erkende het lot niet. Haar karakter was in wezen opstandig. Er werd me 
verteld dat ze kort voor haar moeders dood, die in die tijd viel, een ruzie met de 
tachtigjarige vrouw had gehad, waarbij Ganna buitengewoon tekeer was 
gegaan, omdat haar moeder haar gebrek aan deemoedigheid verweten had. 
‘Deemoedigheid?’ zou ze kwaad gezegd hebben, ‘wat bereik je met 
deemoedigheid? Hoe ver ben jij met jouw deemoedigheid gekomen, moeder?’ 
Toen haar moeder stierf, brak Ganna met de laatste herinneringen aan 
discipline. Ze was nu vierenveertig jaar.  
 Op een dag zei ze tegen zichzelf: ik wil van die harteloze man (ik dus) niet 
langer financieel afhankelijk zijn. Omdat iedereen zich in ondernemingen 
stortte en het waangeld op straat leek te liggen, keek ze ijverig rond, 
beraadslaagde met allerlei vermeende vrienden en ervaren persoonlijkheden en 
besloot een filmtijdschrift op te richten. Film stond in het middelpunt van de 
belangstelling en intellectueel gezien bestond er een duidelijke verwantschap 
tussen Ganna’s karakter en de flikkerende techniek op het doek. Eén en al 
illusie. Tot illusie voelde Ganna zich altijd onweerstaanbaar aangetrokken, tot 
alle hocuspocus, sterrenwichelarij, mazdaznan en handleeskunst. Die boden tal 
van mogelijkheden tot zelfbevestiging en zelfvernietiging; de hele schepping 
werd om zo te zeggen een godgevallig bedrog.  
 Een geldschieter was ook deze keer snel gevonden. Het was een man met een 
drukkerij. De mensen wilden hun valse geld kwijt om het later een keer met 
woekerrentes voor echt geld om te ruilen en iedereen en iedere gelegenheid 
was daarbij welkom. Dat Ganna ook van haar, dat wil zeggen van mijn geld een 
aanzienlijke bijdrage moest leveren, bleef voor mij verborgen. De uitbuiters en 
projectontwikkelaars in haar omgeving konden haar altijd op hun gemak 
plukken. Zolang ze hen niet doorhad, beschouwde ze hen als altruïstische 
weldoeners. Ze was steeds meer geneigd te denken dat je voor succes in de 
literatuur alleen maar van je goede relaties hoefde te profiteren, en zo liep ze de 
deur plat van verscheidene mannen van naam, onder wie ook mensen die me 
na stonden, en was verschrikkelijk boos als ze met hoffelijke formules 
afgepoeierd werd. Bij de extreme zwartwitdenker die ze was sloeg de 
bewondering dan direct om in minachting; de daarnet nog hooggeëerde was in 
een handomdraai een schoft. Ze was uitgever, redacteur, penningmeester en 
bedrijfsleider, alles in een. Ze schreef haar vingers blauw en liep de benen uit 
haar lijf. Op de morgen dat het geïllustreerde tijdschrift verscheen, rende ze van 
boekhandel naar boekhandel en van kiosk naar kiosk, infomeerde naar de 
verkoop, moedigde de verkopers aan en gaf adviezen over het enthousiast 



maken van het publiek. Dat ze soms getroffen werd door een verbaasde of 
medelijdende blik, die haar op haar plaats zette, dekte ze haastig toe met de 
nacht van haar bewustzijn.  
 Goed, filmtijdschrift: dat was niets onfatsoenlijks of verachtelijks. Doe iets, 
dacht ik bij mezelf, leef je uit, doe ervaringen op. Maar er waren ten eerste de 
ondoorzichtige financiële manipulaties en operaties, die mij hogelijk 
verontrustten en waarvan een odium van zwendel en van “de ene hand wast de 
andere” uitging. Ik voorzag iets van wisselpraktijken en woekeren met legaten, 
van waarborgen over mijn rug, afspraken die het licht niet konden verdragen 
en onheldere relaties; soms deed er een gerucht de ronde dat dan weer 
verstomde, soms kreeg ik iets van een waarschuwing, kortom: het was net als 
bij weerzinwekkende dingen achter een kamerscherm: je luistert gespannen en 
opgewonden, maar je weet niet precies wat er aan de hand is. Maar veruit het 
ergste was de inhoud van het blaadje zelf. Vooral de bijdragen van Ganna, 
haastig neergepende novelletjes en verhaaltjes van een tenhemelschreiende 
platheid en gewoonheid; onder andere ook het kwaadaardig vertekende portret 
van een om haar zegenrijke activiteiten wijd en zijd bekende vrouw, waarin 
Ganna, ik weet niet waarom, haar onverzoenlijke vijandin zag. Vervolgens 
naargeestige, voor een deel zelfs bedenkelijke producten van een paar 
knoeiende dames en heren, die Ganna protegeerde en wie ze op die manier een 
literaire speelplaats verschafte en honorarium toespeelde; en ten slotte de 
advertenties, waarmee de hele onderneming vermoedelijk betaald moest 
worden, de aankondigingen en aanprijzingen die in dergelijk drukwerk 
gebruikelijk zijn. En dat alles onder de naam Herzog, die Ganna nu eenmaal 
droeg, mijn naam. En overal in huis lagen de onverkochte exemplaren hoog 
opgestapeld, en als de klein Doris toevallig niets beters te doen had, bladerde ze 
de nummers door als een prentenboek. Ik kwam er op een dag. Ik rukte de 
rommel uit haar handen. Een loden ring kwam rond mijn hoofd te liggen; het 
moeras spatte op tot aan mijn knieën.  
 

73. Ganna en het woord 
 
Al de eerste winter was Doris bij me geweest, en ze kroop nog steeds tegen me 
aan, vol liefde en vertrouwen, die diep in het karakter van het kind wortelden. 
Er waren uitgebreide onderhandelingen nodig geweest, voor Ganna deze 
concessie deed en toen ik ook later, in de volgende zomers en winters, Doris 
tijdens de vakantie bij me wilde hebben, bezorgde Ganna me iedere keer de 
grootste problemen. Ze vond het een waagstuk. Ze eiste garanties en stelde 
voorwaarden. Ze probeerde mij en zichzelf wijs te maken dat het kind alleen bij 
haar gedijen kon en gezond kon blijven en dat niemand Ganna’s verzorging, 
Ganna’s omzichtigheid en Ganna’s liefde kon vervangen. Mij kende ze 
hoogstens goede bedoelingen toe, maar ze ontkende dat ik er moreel toe in staat 



was. Ik stond immers onder invloed van een vrouw tegenover wie Ganna meer 
dan genoeg redenen tot wantrouwen dacht te hebben. Ze verzekerde ieder die 
het horen wilde dat ze haar liefste kind, haar hartenlap, toch niet aan iemand 
kon overlaten die met mij in een onzedelijke verhouding leefde. Dat die 
“onzedelijke” verhouding haar eigen schuld was, vergat ze liever. Het resultaat 
was gesjacher om het kind, een handeltje om het bij-mij-zijn; is mijn schaamte 
niet begrijpelijk?  
 Als Doris met een onschuldige verkoudheid in bed lag, maakte Ganna 
melding van een zware keelontsteking met een aantal graden koorts dat mij op 
een afstand van driehonderd kilometer bang moest maken. De bedoeling was 
mijn gemoedsrust verstoren, mijn geweten wakkerhameren, opdat ik haar niet 
zou vergeten in mijn samenleven met de gehate vrouw. Het was geen wonder 
dat de kinderen steeds ziek waren, schreef ze, want ik onthield hun moeder de 
middelen om ze tegen ziekte te beschermen. Ik ging zitten en bewees haar 
zwart op wit dat zijzelf in de ergste maanden van de geldontwaarding een 
aanzienlijk burgerlijk inkomen genoten had; ik rekende het voor haar om in 
Zwitserse valuta. Haar antwoord was de woede van een bedrogene, omdat 
volgens haar alles haar onthouden was wat mij het leven met Bettina kostte. Ze 
verklaarde dat er geen reden was om haar op rantsoen te stellen, want ze was 
zich van geen schuld bewust en haar aanspraken waren voor God en de 
mensen te rechtvaardigen.  
 Ze had geen macht over het woord. Het borrelde in haar op door een 
vreemde alchemie en ontstond los van haar denken. De associaties kwamen tot 
stand langs de weg van ongeremde willekeur. Ik zag Ganna zich al die jaren 
groeien en met haar groeide en zwol het woord, het ongeremde, willekeurige 
woord. Tussen goed en kwaad maakte ze geen onderscheid, of het een brug of 
een afgrond was, merkte ze niet. Lyrische ontboezeming en giftig nat, 
smeekbede en dreigement, waarheid en verkramptheid, aanhankelijkheid en 
verbittering, gevoel en zaken, alles heilloos door elkaar. Een oververhitte stijl en 
ijskoude spitsvondigheden. In vier opeenvolgende zinnen bevatte de eerste 
jammerlijk zelfbeklag, de tweede een aanklacht, de derde een vordering en de 
vierde een liefdesverklaring. Terwijl ze zich voordeed als vertegenwoordigster 
van de morele wereldorde, marchandeerde ze over de verhoging van de 
maandelijkse bijdrage. Terwijl ze dweperige regels over een van mijn boeken 
schreef, gebruikte ze de kinderen als pand en eiste, verhuld of onverhuld, 
tastbare tegenprestaties voor haar bereidwilligheid om hun verblijf in mijn huis 
toe te staan; vooral frequentere ontmoetingen met mij voor een “vreedzame 
gedachtewisseling” en de belofte, die steeds herhaald moest worden, dat ik niet 
op een scheiding zou aandringen. Deze aanval moest ik het hoofd bieden. 
Ganna en Ganna’s woord lieten me niet tot rust komen en leken een 
dronkemansroes van nachtelijke inbrekers.  
 



74. Intermezzo: enkele miniaturen 
 
We lopen naar buiten de sterrennacht in, Bettina en ik. Beneden glinstert het 
meer en de hemel lijkt een met naalden doorstoken doek, waarachter blauw en 
geel vuur brandt. De melkweg een verbluffende boog van korrelig zilver. Op de 
toppen ligt een ragfijne nevel. De stilte is zo hartverscheurend, dat je die als een 
zalige soort dood voelt. Het Gannawoord en het Gannalawaai zijn verstomd, 
alsof er een stalen deur dichtgeslagen is. We staan arm in arm, als in gebed 
verzonken...  
 Er zijn ochtenden waarop we over de verse sneeuw van de hellingen afsleeën 
als over een wit geestentapijt, met rondom het zwarte woud en de 
kristalheldere lucht, vervuld van het gelach en geklets van Bettina’s beide 
dochters, die binnenkort naar hun vader in de stad moeten om naar het 
gymnasium te gaan. Dan wandelen we over het bevroren meer, dat zo 
beangstigend dreunt in de nachten; het klinkt als het zuchten van een 
stervende, voorwereldlijke sauriër. Houten sleeën glijden geluidloos over de 
gladde vlakte, met ossen ervoor; snerpend, zoals wanneer papier scheurt, 
vliegen de schijven van de ijsschietende boeren over de geveegde vlakte.  
 In de eerste lentedagen is het of de natuur boos een jurk van haar lijf scheurt 
die te krap geworden is. De wateren storten in de door duizenden jaren 
uitgeholde rotsspleten naar het dal, boven donderen de lawines, de dopheide 
en het leverbloempje komen schuchter op uit het mos en het gras, alles is een 
ontembaar worden en groeien, maart ruikt anders dan februari, april anders 
dan maart, we gaan het bos in, wandelen door de naburige dalen alsof we een 
inspectiereis door ons koninkrijk maken en soms pakt Bettina stormachtig mijn 
hand en vraagt, terwijl ze mijn gezicht van beneden af nadert: ‘Ben je tevreden? 
Zeg of je tevreden bent op jouw manier!’ Ik kijk haar aan en knik dankbaar. 
Was het andere anders te verdragen geweest? Het leven was gebarsten als een 
roestig stuk ijzer...  
 

75. In de heksenkring 
 
Jarenlang bleef de scheiding als de door mij stilzwijgend gewenste afsluiting op 
de achtergrond, maar langzamerhand werd ze een duidelijke eis. Er is een 
schreeuw om orde, die uit het sociale komt, onafhankelijk van persoonlijke 
vrijheden. Huichelarij was niet toegestaan en geen gezochte, arrogante 
superioriteit; daardoor verbond zich in me een verlangen dat met mijn 
eergevoel als man en met mijn verantwoordelijkheidsgevoel tegenover de 
gemeenschap samenhing met dat andere, nog dringendere, dat de niet-
afgeloste schuld aan Bettina inhield, die ik in bange uren van inkeer de 
opgehoopte tienden van de vreugde noemde of ook wel de innerlijke 
herstelbetalingen.  



 Daar ging het eerst om in de strijd tegen Ganna. Als de bevrachter ertoe te 
bewegen was het hijgende dier de halster af te nemen en de last af te meten, 
dan kon het weer ademen en weer lopen. Daar was ze niet toe te bewegen. 
Ganna’s eerste bezwaar was, dat ze alleen kon scheiden als ze verzekerd was 
van mijn vriendschap. Mooi, zeg ik, akkoord, eigenlijk spreekt dat vanzelf. Het 
probleem is wel: hoe kun je je volgens Ganna verzekeren van vriendschap? 
Door een handtekening. Door een brief en een zegel. Ik moet het schriftelijk 
vastleggen. Ik moet me er definitief toe verplichten. Ik ben dom genoeg om 
haar dit uit haar hoofd te praten. In plaats van ja en amen te zeggen, de 
gevraagde clausule schriftelijk vast te leggen en te ondertekenen, wat 
automatisch zou betekenen dat ze de eis liet vallen om een andere, moeilijker te 
honoreren eis te stellen, doe ik oprecht mijn best om haar van het onzinnige van 
een officieel vastgelegde vriendschap te overtuigen en haar duidelijk te maken 
dat vriendschap verworven en verdiend moet worden en dat je die niet 
schriftelijk kunt bevestigen als een huurcontract. Dat ziet ze niet in. Ze hoort 
alleen de weigering en vindt dat daarmee het bewijs van mijn slechte 
gezindheid geleverd is. Ze willen haar murw maken en ze hebben een bepaalde 
tactiek van het murwmaken bedacht. ‘Jullie zullen me nog tot het uiterste 
drijven,’ verkondigt ze, bevend van woede. Ze beroept zich op mijn plechtige 
belofte in de brief van october 1919. Ik moet toegeven dat ik die onverstandige 
brief inderdaad geschreven heb. Daarop begint ze te koken van verbittering en 
schreeuwt dat ik haar nooit en te nimmer het mes op de keel zou zetten, als ik 
niet hypnotisch op bevel van mijn geliefde handelde. Ik moet glimlachen, als ik 
aan Bettina en haar “bevelen” denk. Ganna begrijpt mijn glimlach verkeerd, ze 
ziet die als een schuldbekentenis en blijft erbij dat ik Bettina heb moeten zweren 
dat ik zal scheiden; wat Bettina’s tegenprestatie is, kan natuurlijk niemand 
weten, maar zij zal mevrouwtje Merck laten zien dat die zich misrekend heeft, 
dat die nul op het rekest zal krijgen.  
 Maar ook nu was Ganna niet van plan mij aan een definitief nee te helpen. Ze 
wilde onderhandelen. Ze wilde alles in het midden houden. Daarmee dwong ze 
immers mijn aanwezigheid af. Natuurlijk, om eerlijk te zijn, heel eerlijk, zoals 
alleen voor God zou kunnen, zou je je moeten afvragen of het ook geen liefde 
was die haar daartoe dreef, verschrikkelijke liefde weliswaar, in duisternis 
gedompelde liefde, maar toch liefde, hoe je het woord ook wendt of keert en 
hoe verwrongen het in zo’n hart ook mag zijn. Ik voelde natuurlijk alleen de 
schrik en de duisternis, maar zij leed net zo erg als ik, dat geloofde ik toen 
tenminste nog en was toegeeflijk en geduldig, want lijden ontwapent. Zij was 
altijd het slachtoffer van de illusie dat ik me voor haar uitsloofde, als ik me 
uitsloofde, en als ik haar wegduwde, was het een reactie, die van haar uitging; 
ze speelde dus nog mee en was nog een partner. Om die reden hield ze me voor 
de gek met toezeggingen, ontkende vandaag de afspraken van gisteren en 
begon het al duizendmaal gezegde voor de duizendeneerste keer dood te 
praten. Als ze een telegram stuurde Kom, alles wordt goed en ik kwam dan vol 



hoop en de onderhandelingen leidden weer niet tot een resultaat, dan had zij 
geen sabotage gepleegd, maar ik had niet genoeg goede wil getoond. ‘Ik ben 
nog niet zover,’ zei ze in augustus, ‘geef me nog drie maanden de tijd.’ Goed, ik 
gaf haar drie maanden de tijd. In november was het: ‘Ik kan me niet vastleggen. 
Niemand kan zich tegenwoordig vastleggen. De toestand is te onzeker. In 
maart vervul ik jouw wens, op mijn erewoord.’ En in maart: ‘Ik zal je 
voorstellen serieus onderzoeken. Maar één ding kan ik je nu al vertellen: jij bent 
niet in staat om twee vrouwen te onderhouden. Het is mijn plicht om je voor de 
ondergang te behoeden.’ ‘Smoesjes, Ganna. We kunnen en moeten het op de 
een of andere manier eens worden.’ ‘Ik ben veel te vaak misleid. Willen jullie 
me dwingen, dat ik tegenover mijn kinderen een misdader word?’ ‘Ik ben niet 
iemand die zijn kinderen in de steek laat. Dat weet je best.’ ‘Jij niet, maar je 
geliefde. Ik moet heel andere garanties hebben dan jij me kunt bieden.’ ‘Welke 
dan, Ganna? Wat kan ik anders doen dan jou mijn leven en goed verpanden?’  
 Tevergeefs. Met taaie woede klampt Ganna zich aan de haar gelegateerde 
zeventig kilo levend vlees. Wat ze ook naar voren brengt, ze hallucineert. 
Achter de droom en de hallucinatie gesticuleert en tiert een nuchtere, gehaaide 
advocaat van kwade zaken. Van hem wil ik, van hem mag ik niets weten. Ik zie 
alleen de lallende slaapwandelaarster, de noodlottig verstrikte, de gekwelde 
kwelster, de grenzenloos vereenzaamde vrouw, een Ganna wie ik vergiffenis 
moet vragen en die ik voor de beledigde zedenwet schadeloos moet stellen. 
Ganna, de angstige moeder, de teleurgestelde partner, de mishandelde 
echtgenote, de hulpeloos voor de werkelijkheid falende vrouw, verbergt voor 
mij Ganna, de tierende, Ganna, de advocaat van kwade zaken. Ook ik droom. 
Ook ik hallucineer. Ik beweeg me in de heksenkring.  
 

76. De advocaten grijpen in 
 
Mijn vrienden raadden me aan een advocaat te nemen. Ze maakten zich 
bezorgd om me. Ze vonden dat ik erg prikkelbaar begon te worden. Ik was de 
vijftig gepasseerd; het kon zijn dat ik de inspanningen die ik van mezelf vergde 
niet meer aankon. Ze adviseerden me dr. Chmelius. Ik kende hem uit het 
sociale verkeer en herinnerde me hem als een sympathieke verschijning. Het 
bleek de advocaat te zijn die Bettina’s snelle scheiding bewerkstelligd had. 
Maar Bettina had het nooit over hem gehad en had tegenover mij niet eens zijn 
naam genoemd. Ze gaf niets om advocaten. Ze dacht niet dat die iets zegenrijks 
teweeg konden brengen. En ik had mijn hele leven nog nooit met een advocaat 
te maken gehad. Nu werd dat heel anders.  
 Dr. Chmelius zou eerst Ganna’s financieel adviseur zijn, de toezichthouder 
op haar boekhouding, want haar vorderingen en haar verbruik werden 
langzamerhand onmetelijk groot en ik kon ze niet meer betalen. Ganna 
weigerde echter dr. Chmelius als adviseur te erkennen; ze had gehoord dat 



Bettina vier jaar geleden zijn cliënte geweest was en construeerde een 
samenzweerdersrelatie. Ze beweerde dat hij in dienst getreden was bij Bettina 
en onder psychische druk handelde. Dr. Chmelius was een ervaren jurist en een 
voornaam en daardoor misschien wat te voorzichtig man. Desondanks maakte 
al zijn hoffelijke en respectvolle brieven Ganna ziedend van verontwaardiging. 
Hoe durfde die man? Hij schreef haar, Ganna, de wet voor, gaf haar, Ganna, 
adviezen en durfde zelfs over een scheiding te spreken en te schrijven: 
ongehoord!  
 Onmiddellijk stelde ze in de persoon van dr. Pauli een tegenadvocaat voor. 
Die was haar welgezind en hij was er ook niet op tegen om haar belangen te 
behartigen, maar had het te druk en ondanks alle bewondering die hij voor 
haar daadkracht, haar vindingrijkheid en haar ondernemingsgeest had, waren 
de gesprekken met haar hem te vermoeiend. Hij kon haar niet twee keer per 
dag ontvangen en aanhoren, zoals ze eiste, en raakte geërgerd, als ze tussen 
twee besprekingen door totaal van mening veranderde. Daarom gaf hij het 
dossier door aan een vriend en collega, een zekere dr. Grieshacker. Die merkte 
dat hij ook meteen wel erg stormachtig door Ganna belegerd werd en schoof de 
zaak door naar zijn compagnon, een zekere dr. Schönlein, wat evenwel tot 
gevolg had dat de causa Ganna Herzog soms door alle drie beoordeeld en 
behandeld werd en in schriftelijke verklaringen heen en weer geschoven werd.  
 Alleen in schriftelijke verklaringen, verder kwam er niets uit. Niemand wist 
wat Ganna eigenlijk wilde. Zijzelf nog het minste. Wilde ze scheiden? Nee. 
Wilde ze niet scheiden? Alles leek daarop te wijzen, maar ze wachtte zich 
ervoor dat toe te geven. Waarvoor doen we al die moeite? vroegen de 
advocaten zich af. Ganna handelde ongeveer als de eigenaar van een boerderij, 
die met een nachtelijke overval bedreigd was en omwille van de veiligheid 
politiemannen rond zijn huis geposteerd had. Dr. Pauli was er veel aan gelegen 
dat ze van de gebruikelijke kosten verschoond bleef; hij kende haar 
noodsituatie en zorgde dat ook zijn collega’s daar rekening mee hielden. Een 
edelmoedig gebaar; hij kon niet weten dat het ook noodlottig zou worden. 
Daardoor maakte Ganna er een gewoonte van bij haar advocaten de deur plat te 
lopen en andere advocaten te nemen, zoals je andere kousen aantrekt. Doordat 
ze geen idee van menselijke werkkracht had en daar ook geen respect voor had, 
eiste ze van ieder die ze voor haar karretje spande exclusieve aandacht en 
behandelde hem als een vergeetachtige leerling, wanneer ze die exclusiviteit 
niet kreeg. En al was ze aan de ene kant tevreden dat er rekening gehouden 
werd met haar financiële nood, aan de andere kant kon ze toch het 
wantrouwige gevoel niet overwinnen, dat iemand die gratis of voordelig voor 
haar werkte ook slecht werkte. In die tweestrijd werd ze steeds ontevredener, 
steeds opgewondener, steeds twistzieker, steeds verwarder en steeds radelozer. 
Ze verdeelde de mensheid van nu af aan in twee kampen: haar medestanders 
en haar tegenstanders. In het midden stonden, als lichte leiders naar het geluk 



en de overwinning, de advocaten, natuurlijk de door haar gehuurde advocaten, 
want de andere waren het schuim van de natie.  
 Ze hing aan de telefoon en sprak onder een honderdvoudig, dof “Hallooo!” 
met de verschillende kantoren, ook dat van dr. Chmelius. Die kon zich tegen 
haar dringende smeekbeden om geld niet meer verweren. De dialoog stond 
vast. ‘In godsnaam, mevrouw, ik heb toch pas een week geleden een behoorlijk 
bedrag naar u overgemaakt.’ Daarop Ganna, met een adembenemende 
woordenstroom: ze had “onvoorziene onkosten” gehad, een uitdrukking die ze 
bijzonder graag gebruikte, haar hele leven stond immers in het teken van het 
onvoorziene, en ze verbood onbevoegden zich met haar financieel beleid te 
bemoeien. Maar als ze zichzelf dan niet meer kon helpen, nam ze haar 
huishoudboek onder haar arm en ging naar Chmelius in de stad om hem getal 
voor getal te laten zien hoe zuinig en weloverwogen haar beleid was. Alles wat 
zwart op wit stond was onaantastbaar voor haar. Dat berustte op haar 
fetisjistische geloof aan het woord en het getal. De berekeningen in haar boek 
waren even onaantastbaar als de bankstaat van de Reichsbank.  
 Op dezelfde manier behandelde ze iedere brief van haarzelf als een pauselijk 
schrijven. Heb je mijn verzoeningsbrief van de 16e niet gekregen? schreef ze 
bijvoorbeeld. Ik wacht nog op je antwoord op mijn zeer gematigde voorstellen. Het 
lijkt wel of je mijn brieven niet in handen krijgt. Wil je me uitdrukkelijk en per telegram 
bevestigen dat je de genoemde brief ontvangen en gelezen hebt? Daarmee begon de 
fictie van de door Bettina onderschepte brieven. Tegen die beschuldiging was 
niets te doen. Het lag volgens haar aan dr. Chmelius. Ze kon me nooit vergeven 
dat ik die man tot haar beulsknecht gemaakt had, liet ze me weten, en daardoor 
waren haar ogen pas goed opengegaan. Op een scheiding hoefde ik niet meer te 
rekenen; die was praktisch niet te verwezenlijken en bovendien een 
onmenselijk idee. Alleen als ik dr. Chmelius aan de kant zette, konden de 
onderhandelingen eventueel voortgezet worden. Bleef ik me onderwerpen aan 
de terreur van mijn omgeving, dan had ik het bij haar verbruid. Mijn hoop was 
toch al tot het nulpunt gedaald. Als Jezus Christus in eigen persoon gekomen 
was, had hij het bij Ganna als advocaat van Bettina en mij verbruid.  
 Nergens vond ze rust, in geen huis, in geen kamer, bij geen mens, bij geen 
boek en in geen bed. Ze leed aan galklachten, hartklachten en 
ademhalingsklachten, ze consulteerde specialisten en kwakzalvers, gebruikte 
zalfjes en allerlei soorten kruidenthee, haastte zich naar Karlsbad, naar de 
Adriatische kunst, naar haar zuster Traude in Berlijn, was de ene dag 
onvermoeibaar op de been en zei de volgende dag dat ze doodziek was, maar 
ook die ziekte was een fictie. Een vlucht voor de gruwelijke onrust.  
 Onduidelijk tekende zich in haar zakelijke verwarring de ineenstorting van 
het filmtijdschrift af. De drukker had een eis tot schadeloosstelling ingediend. 
Vermoedelijk was ze, om een deel van het bedrag te betalen, nieuwe schulden 
aangegaan. Tegenover dr. Chmelius ontkende ze dat. Maar waar was al dat 
geld dan vandaan gekomen? Totale onduidelijkheid. Had ze heimelijke 



vrienden aan wie ze het verspilde of bloedzuigers die het haar aftroggelden? 
Was het alleen maar de duistere vernietigingsdrang, waarin ondefinieerbare 
motieven verweven waren: liefdes-, haat-, jaloezie-, zelfbevestigings-, 
zelfvernietigings- of vervullingsdrang? Dr. Chmelius vertelde me dat hij haar 
voorgerekend had dat het afgelopen jaar meer dan de helft van mijn inkomen 
haar ten goede was gekomen; daarop had ze hem afgebekt en was over bedrog 
en zwendel begonnen, want ze wist uit betrouwbare bron dat ik meer dan 
vijfmaal zoveel verdiend had. Ik zei: ‘Die verhalen ken ik; hoe kan ik bewijzen 
dat het niet zo is? Hoe kun je überhaupt bewijzen dat je iets niet bezit waarvan 
een ander denkt dat je het bezit?’ Dr. Chmelius antwoordde korzelig: ‘U kunt 
mevrouw op geen enkele manier iets bewijzen. Behalve in het weer 
opengeslagen echtelijke bed. Anders niet.’  
 En zo bleken de onderhandelingen die Ganna schijnbaar bereidwillig begon, 
allemaal spiegelgevechten te zijn. In haar nachtenlange gezeur en gepieker had 
ze drie clausules uitgedacht waarvan ze waarschijnlijk heel goed besefte dat die 
niet te verwezenlijken waren, maar die ze nodig had om later, na de mislukte 
vergaderingen, de onschuldige te kunnen spelen en te kunnen zeggen: ik heb 
mijn goede wil getoond en jullie zijn de dwarsliggers.  
 Omdat deze punten in zekere zin unieke “sancties” betekenden, wil ik ze 
vermelden. Ten eerste moest ik afzien van het ouderlijk gezag over mijn 
minderjarige dochter. Een juridisch verzinsel van Ganna; geen rechtbank ter 
wereld was daarop ingegaan. Ten tweede moest ik voor iedere dochter een 
aanzienlijke bruidsschat deponeren. Waar ik zo’n bedrag vandaan moest halen, 
werd me niet gevraagd. De kraal beschikte aldus. De kraal eiste: zorg voor je 
kroost, man, allereerst voor je kroost, en wat er met jezelf gebeurt kan ons geen 
donder schelen; laat hij zich maar kapotwerken, die afvallige, tot hij erbij 
neervalt, dat hij en zijn bijzit de ketenen niet af kunnen leggen. Daarom 
alimentatie, alimentatie tot in eeuwigheid. Als derde punt: Bettina moest een 
plechtige verklaring ondertekenen dat ze me nooit zou verhinderen een 
bepaalde periode van het jaar met Ganna door te brengen. Ganna vond een 
dergelijke verplichting niet alleen rechtsgeldig, niet alleen realiseerbaar, maar 
zag er ook een middel in om haar rivale ieder moment en bij de minste 
verdenking van een negatieve invloed voor de kadi te slepen. Toen dr. 
Chmelius deze drie schoolvoorbeelden van Ganna’s afknijpkunst voorgelegd 
kreeg, riep hij uit: ‘Zoiets heb ik in mijn praktijk nog nooit meegemaakt, en ik 
heb toch al heel wat meegemaakt!’  
 

77. Ate 
 
In het verloop van het proces dat de drukker van het filmtijdschrift tegen 
Ganna aangespannen had, kwam het tot onenigheid met dr. Schönlein. Ik had 
niet gehoord wat de eigenlijk aanleiding was en kreeg alleen te horen dat er in 



het kantoor van Schönlein heftige scènes geweest waren en dat de advocaat op 
een dag het mandaat neerlegde. Ze beklaagde zich bitter bij dr. Pauli, die haar 
probeerde te sussen en die, omdat dr. Grieshacker allang niet meer voor haar 
werkte, haar en haar zaak aanbeval bij dr. Stanger-Goldenthal, een bekende 
succespleiter en specialist in echtscheidingen. Dit was precies de goede man 
voor Ganna. Tot nu toe had ze, als ik het zo mag zeggen, de advocaat van haar 
hart nog niet gevonden. Dr. Stanger-Goldenthal vulde deze lacune. Hij wist op 
het eerste gezicht wat Ganna van hem wilde. Hij dacht een grote slag te slaan. 
Het wezen van de juristerij is dat ze degenen die hun toevlucht bij haar zoeken 
net zolang fopt en in spanning houdt tot ze hun vermogen, hun levensmoed en 
hun geloof in het recht en de gerechtigheid kwijt zijn. Alhoewel dat meer voor 
mij gold dan voor Ganna. Zij was al ongevoelig voor het kwaad; wat ze ooit aan 
geest, waardigheid, trots en levenskracht bezeten had, was in die sfeer al ten 
onder gegaan. ‘Laat u mij maar, mevrouw,’ zei dr. Stanger-Goldenthal, nadat 
hij het dossier bestudeerd had, ‘dat knappen we wel voor u op.’ Uit zijn 
gezichtsuitdrukking maakte Ganna op dat ze niets te vrezen had. Ze voelde de 
zielsverwantschap. Het was een pak van haar hart. De eerbied waarmee ze de 
eerste tijd over die man sprak had iets hectisch.  
 Dr. Chmelius was ontzet over de keus. Hij liet merken dat hij bezorgd was, 
want hij had ervaring met meneer Stanger-Goldenthal. Hij durfde Ganna zelfs 
een keer te waarschuwen. Maar Ganna lachte slim, als iemand die de steen der 
wijzen bezit en wie je aan zijn verstand probeert te brengen dat dat bezit hem 
noodlottig zal worden. Hij denkt natuurlijk dat ze hem zijn kostbare bezit 
willen ontfutselen. Dr. Chmelius ging heel ver en begaf zich naar dr. Pauli om 
de zaak met hem te bespreken. Doordat hij de notulen van het gesprek 
naderhand bij de stukken deed, kan ik het in grote lijnen weergeven. ‘Het zal de 
scherpe blik van u als advocaat niet zijn ontgaan,’ begon hij, ‘dat mevrouw 
Ganna mijn cliënt met haar ondoorzichtige gedrag mateloos kwelt, hem in zijn 
werk benadeelt en daarmee om zo te zeggen de kip wurgt die de gouden eieren 
voor haar moet leggen.’ ‘Toch is de enige die van Ganna Herzog kan scheiden 
Alexander Herzog,’ antwoordde dr. Pauli. ‘Over twintig of dertig jaar... 
misschien,’ zei dr. Chmelius sarcastisch. ‘De fout is,’ repliceerde dr. Pauli, ‘dat 
door de tegenpartij beweerd wordt dat het huwelijk ongelukkig geweest is. 
Daardoor wordt mevrouw zwaar gekrenkt en geïrriteerd.’ ‘Waarom zou 
meneer Herzog een gelukkig huwelijk willen ontbinden?’ ‘Beïnvloeding. Heel 
duidelijk.’ ‘Beste collega, ik hoop toch niet dat u zich door een dweepster hebt 
laten misleiden.’ ‘Wat dan nog? Is een dweepster geen geschikte aanvulling 
voor een schrijver? Mevrouw Ganna heeft me vele brieven van hem laten lezen. 
Liefdesbrieven. Echte liefdesbrieven. Ze heeft me geschreven en gedrukte 
opdrachten in zijn boeken laten zien, die voor haar als partner en medewerkster 
een bijzonder eervolle getuigenis zijn. Ik begrijp niet wat u wilt.’ ‘Moeten we 
dan over de morele houding van onze cliënt oordelen, meneer Pauli? U weet 
net zo goed als ik dat het verleden zo nodig veel te mooi wordt voorgesteld.’ 



‘Maar er is geen twijfel aan dat het huwelijk van de Herzogs ook zonder de 
tussenkomst van mevrouw Merck spaak gelopen was.’ ‘Natuurlijk. Zo gaat dat 
nu eenmaal. Het is het noodlot. We hebben te maken met de feiten.’ ‘Ook het 
verdriet en de trouw van mevrouw Ganna zijn feiten, collega. Je hebt ze te 
respecteren, als je Alexander Herzog heet.’ ‘Mooi. Wat moet hij volgens u 
doen?’ ‘Naar haar teruggaan.’ ‘In gevangenschap? Naar het tuchthuis?’ ‘Kom 
nou! We zijn allemaal gevangenen en gestraften. U soms niet?’ ‘En de vrouw 
van wie hij houdt?’ ‘Op zijn leeftijd zet je voor een liefdesaffaire niet je naam, je 
eer en de toekomst van je kinderen op het spel.’ ‘Ik begrijp niet wat de eer 
ermee te maken heeft.’ ‘Een man als Alexander Herzog heeft behalve zijn 
burgerlijke eer nog een andere eer hoog te houden. Weet hij niet wat onteren is? 
Wil hij de maatschappelijke orde omverwerpen en de wereldgeest kwetsen?’ 
Dr. Pauli liep opgewonden op en neer en lachte een beetje pijnlijk. Dr. Chmelius 
bekende me dat hij ineens sprakeloos was. Hij had toenadering gezocht tot een 
jurist en ging verbijsterd weg bij iemand die zich aan een partij verhuurd had, 
om onbegrijpelijke redenen. Maar toen bedacht de in zijn beroep 
doorgewinterde scepticus – en hij lachte fijntjes, toen hij het verraadde – dat dr. 
Pauli een hoogst ongelukkig huwelijk had gehad en dat de vrouw, van wie hij 
nog steeds hield, er met een ander vandoor was gegaan. Zijn houding 
tegenover mij was dus, bij al het persoonlijk fatsoen, een kleine, perfide wraak 
van zijn sekse.  
 Een week later stierf dr. Pauli onverwacht aan een beroerte. Veel mensen 
rouwden oprecht om hem. Ganna leek door de dood van haar vriend verdoofd. 
Ze bleef drie dagen lang in bed. Die droeve dagen gaven haar de innerlijke rust 
om een omvangrijk memoriaal te schrijven, een bundeling van alle 
onbeantwoorde vragen. Ze stuurde het concept naar dr. Stanger-Goldenthal om 
het te laten vertalen in juridische taal, waarin Ganna toen nog niet zo’n meester 
was als later. Het was altijd nog een meesterstuk van advocatenkunst. Haar 
raadsman feliciteerde haar ermee. Nadat hij de ruwbouw nog even 
terminologisch bijgeslepen had en het vereiste waas van dubbelzinnigheid en 
onbegrijpelijkheid erover uitgespreid had, konden dr. Chmelius en ik onze 
tanden erop stukbijten.  
 Geen enkel lichtpuntje. Een hopeloze kluwen van voorstellen, maatregelen, 
uiteenzettingen, versluieringen, aantijgingen, verdachtmakingen, boosaardige 
voorspiegelingen, gewelddadigheden en spitsvondigheden. De advocaten 
overladen elkaar met brieven, overladen hun cliënten met brieven, die 
antwoorden met brieven en overladen elkaar eveneens met brieven. 
Schrijfmachines ratelen, morse-apparaten tikken, telefoons tetteren, ijlbodes 
rennen, ieder van de betrokkenen komt aan zijn trekken, behalve die ene, die al 
het gedoe en de aanslag op zijn materiaal en zijn zenuwen met zijn 
zuurverdiende geld, zijn gemoedsrust, zijn bloed en zijn leven moet betalen en 
daarvoor niets terugkrijgt dan – papier.  



 En achter dat alles staat als aanstichtster Ganna, onbewogen, onaanraakbaar, 
verstokt, met het misleidende “misschien” op haar lippen en het starre “nee” in 
haar hart, als godin van de tweedracht, gelijkend op de duistere Ate, de 
bedorven dochter van Zeus. Onvermoeibaar en onverdroten, steen voor steen, 
weg voor weg, bouwt ze haar waanwereld op, die zo verrassend veel 
aanrakingspunten met de werkelijke wereld heeft en evenzo het stigma van de 
ondergang draagt.  
 

78. De kleine Caspar Hauser 
 
Ik kom nu bij een periode in mijn leven die uiterlijk alle kenmerken van succes 
en geluk vertoonde, maar innerlijk des te meer de kiem van het onheil in zich 
droeg. Alleen balanceerde ik er lange tijd verblind overheen. In het jaar 1923 
werd me het Bucheggerhuis in Ebenweiler gewoonweg in de schoot geworpen, 
want ik had aan de koop van zo’n herenhuis niet durven dromen. Of toch, ik 
had er wel van gedroomd. Telkens als ik er, een kwarteeuw eerder al, 
voorbijgelopen was, had ik een hartstochtelijk gevoel gehad als voor een 
sprookjeskasteel: wat zou het fijn zijn hier te wonen en te werken. Het perceel 
lag (ik moet eigenlijk zeggen: ligt) aan de oever van het meer en het ruime 
landhuis ligt midden in een uitgestrekt park. De laatste graaf Buchegger had 
het na de revolutie aan een Nederlander verkocht, die er geen plezier meer in 
had, doordat hij in de streek niet aarden kon, en toen hij hoorde dat ik al jaren 
uitkeek naar een permanent verblijf, liet hij het mij in een gulle bui aanbieden 
voor de helft van het bedrag dat hij er zelf voor betaald had.  
 Het voortdurende verhuizen met al ons hebben en houden van de villa van 
Wrabetz naar een naburige boerderij en vandaar weer naar het winterhuis was 
bezwaarlijk geworden. We leidden het leven van vagebonden. Maar hoe kon ik 
zelf het grootmoedig verlaagde bedrag opbrengen dat de Nederlander vroeg? 
Bovendien was er niet zonder aanzienlijke verbouwingskosten een werkhuis 
van te maken dat tegen de strenge winters bestand was. Er was wel een 
overvloed aan meubilair, tafelzilver, linnengoed en alle mogelijke 
gebruiksvoorwerpen aanwezig, die alleen al de helft van de koopsom 
uitmaakte, maar al wilde de Nederlander met een kleine aanbetaling genoegen 
nemen – ik zou de rest tegen een lage rente in jaarlijkse termijnen af moeten 
lossen – de begrote kosten voor de renovatie van het huis waren niet op te 
brengen. Ik had geen spaargeld. Ik leefde zoals altijd van de hand in de tand. Ik 
had veel uitgaven en daarvoor moest er veel binnenkomen. Daarbij had ik tot 
nog toe overigens geluk gehad. Hoe het verder moest, was iedere maand 
eigenlijk onzeker. Het was een tamelijk avontuurlijk bestaan en zeker geen 
bestaan met een reële basis.  
 Blijkbaar is er een categorie gebeurtenissen die zich in een het hetzelfde leven 
op dezelfde manier herhalen. Terwijl ik twijfelde tussen gretig ja zeggen en 



afzeggen, bood een kort tevoren rijk geworden vriend hulp aan. Toen ik vol 
twijfel de zaak voor hem uiteenzette en het huis liet zien, stond hij in vuur en 
vlam voor de koop en stelde met een royaal gebaar het kapitaal voor de 
aanbetaling en de verbouwing ter beschikking. De terugbetaling was zo weinig 
drukkend en strekte zich over zulke lange termijnen uit, dat ik geen reden tot 
zorg zag en alleen aanleiding om te bedanken. Net als jaren geleden zorgden de 
goedheid en grootmoedigheid van vrienden voor een asiel.  
 Weldra verscheen er een Duitse opzichter, die metselaars, timmerlieden, 
dakdekkers, monteurs, glazenmakers, kachelsmeden en schilders om zich heen 
verzamelde. Wagonladingen en gereedschappen arriveerden, vier maanden 
lang werden muren afgebroken en andere opgebouwd, ramen aangebracht, 
balkons getimmerd, dwarsbalken en buizen gelegd, er werd gehamerd, 
gegraven, gerooid, gepleisterd, geboend en geschilderd en toen oktober 
aanbrak betrokken wij, Bettina en ik, als twee kinderen die het toneel op 
mochten voor een feeërie, het nieuwe huis. Bettina was vier maanden in 
verwachting.  
 Ik mag niet verzwijgen dat Bettina de verandering in de uiterlijke 
omstandigheden met angst tegemoet had gezien. Zo’n vorstelijk bestaan in zo’n 
veeleisend kader maakte haar heel bezorgd. Ze waarschuwde me. Haar gezond 
verstand liet zich niet door de schone schijn bedriegen. Telkens weer wees ze 
me op de problemen: boven op de bestaande lasten tientallen jaren schuld, het 
personeel dat voor zo’n huis nodig was om te zorgen dat het niet verwaarloosd 
raakte, de onderhoudskosten en de verhoging van de levensstandaard. Ze zei 
dat ik de last op den duur niet zou kunnen dragen. Je moest voorbereid zijn op 
slechte tijden, want na vette jaren kwamen magere jaren. Ik moest geen 
lijfeigene worden, geen slaaf van het onroerend goed.  
 Ik lachte haar uit. Ik was maar al te zeker van mijn natuurlijke hulpbronnen. 
Als ik een tijd buiten de Gannabranding was, dacht ik dat het lot me niets kon 
maken. Bettina liet zich in slaap sussen door het onwankelbare geloof dat ik in 
mezelf en mijn gesternte had, al zag ze de toekomst angstig tegemoet. Ze had 
veel meer sombere momenten dan vroeger en dan vluchtte ze naar mij, zoals 
een dier bij de nadering van de vijand zijn hol opzoekt. ‘Ik breng het wel op,’ 
zei ik, ‘wat kan ons overkomen? In het ergste geval doen we het huis weer van 
de hand.’ Ik zei ook dat het een troostrijke gedachte was dat zij en het kind dat 
ze verwachtte na mijn dood een toevluchtsoord een een stuk eigendom hadden. 
Bettina glimlachte. ‘Nu we het toch over jouw dood hebben,’ antwoordde ze, 
‘denk je echt... zie je mij echt als eigenaar? Kijk eens naar mijn vingers.’ 
Verbaasd keek ik naar haar hand die ze uitstak. ‘Deze vingers kunnen geen 
dingen vasthouden,’ zei ze, ‘iemand heeft me ooit voorspeld dat ik nooit 
schulden zal hebben, maar ook nooit iets zal bezitten.’  
 Toch was het ondanks alle angst een gelukkigmakende gedachte voor haar 
dat het kindje een nest zou hebben waaruit het niet tweemaal per jaar 
verdreven werd. Een vaste burcht in een agressieve wereld. Zijzelf had geen 



burcht nodig. Ze kon zichzelf verdedigen. Maar het kleine mensje dat op komst 
was (ze was er vanaf de eerste dag van overtuigd dat het een zoon zou zijn), 
moest als een kleine Caspar Hauser al vroeg geborgen zijn. En als het volgens 
Ganna’s wil zijn lot zou zijn dat hij zonder zijn vaders naam opgroeide, was het 
des te belangrijker dat er een beschermende ruimte was tussen hem en Ganna’s 
door legitimiteit gewapende wereld. En ineens was ze niet bang meer. Aan het 
begin van haar zwangerschap had ze soms gehuild, wat helemaal niet in haar 
aard lag. Ze had toen het Lied van een ongeborene geschreven, een van haar 
mooiste composities; toen ze het me voorspeelde, had ik nog geen idee van haar 
toestand.  
 Diezelfde avond, ze lag al in bed en ik zat bij de lamp te lezen, riep ze me en 
vroeg of ik bij haar wilde komen zitten. Ze pakte mijn hand en vertelde het. 
Aarzelend, met zachte stem; ze wist immers niet hoe ik zo’n storende 
gebeurtenis op zou vatten.  
 Ik schrok. Meteen begreep ik dat daardoor een dwangpositie was ontstaan 
waarin ik me geen zwak moment meer kon permitteren. De kleine Caspar 
Hauser wilde zijn plaats op aarde innemen. Onze ogen keken elkaar ernstig en 
langdurig aan. In het grijs rond de donkere pupillen van Bettina zag ik 
overduidelijk de bruine stippen. Ik knielde voor het bed en kuste haar handen, 
een voor een, vele keren...  
 

79. Het niemandsland van het anders-zijn 
 
Wat er in Ganna omging, toen ze van de koop van het Bucheggerhuis hoorde, 
kan ik alleen maar vermoeden. Wat er daarna aan de dag trad, doet een zo 
ingewikkelde mengeling van woede, bitterheid, opwinding, belangstelling en 
onduidelijke hoop vermoeden, dat ieder poging tot beschrijving bij voorbaat tot 
mislukken gedoemd is. Eerst voelde ze zich schandelijk misleid. Haar 
verklikkers hadden haar al gauw weten te vertellen dat ik de helft van de 
koopsom, of misschien nog meer, contant betaald had en omdat ieder gerucht, 
ook het meest ongerijmde, voor haar niet alleen een onomstotelijk geloofsartikel 
werd, maar langzamerhand alle stadia van overdrijving en verdraaiing tot het 
ronduit onzinnige en zelfs belachelijke doorliep, groeide het bedrag dat ik 
zonder met mijn ogen te knipperen op tafel gelegd zou hebben tot iets 
fabelachtigs aan. Natuurlijk zei ze tegen zichzelf: op mij wordt beknibbeld, 
maar voor “dat mens” heeft hij een vermogen over. Want dat het Bettina was 
die dat vorstelijk ingerichte huis wenste en dat ik het door haar arglistige 
intriges had moeten kopen, was voor haar bij voorbaat een vaststaand feit, 
waaraan alleen een kwaadwillig persoon durfde te twijfelen.  
 Tegelijkertijd schreef ze me een brief waarin ze in uitbundige bewoordingen 
vertelde hoe tevreden ze was over de schitterende koop. Als er een druppel 
alsem in de vreugdebeker zat, was dat doordat ze het prachtige bericht van 



anderen had moeten horen en zich bekommerd had afgevraagd, waardoor ze 
mijn vertrouwen verspeeld had. Ze was bijzonder blij dat ik zo’n enorm bedrag 
kon opbrengen en dat liet de conclusie toe dat ik in meer dan zorgenloze 
omstandigheden verkeerde en dat er voor de klachten en angsten die ik 
tegenover haar steeds had geuit godzijdank geen reden was. Maar dat kleine 
leugentje nam ze me verder niet kwalijk, want het enige wat voor haar telde 
was mijn geluk en welbevinden.  
 Ik haastte me om Ganna’s vergissing te corrigeren. Ze geloofde me niet. Ik 
verwees haar naar het kadaster om de kwaadaardige valse berichten over de 
koop te ontkrachten. Ze geloofde ook het kadaster niet. De Himalaya van cijfers 
die zich in haar wensdromen verheven had en waarnaar ze bevend opkeek, 
was in een roze waas van geldtoverij gehuld. Het feit van mijn rijkdom 
ondersteunde haar aanspraken zo, dat ze in de gouden waan begon te leven als 
een houtworm in het zelfgeboorde gat.  
 Maar het kon mij niet schelen of ze mij als een succesvolle schatgraver zag 
die het haar toekomende aandeel door de neus boorde. Geen gedraai meer, 
geen restricties en geen advocatentrucs. Ze moest duidelijk zien dat er nu iets 
onontkoombaars moest gebeuren. Het was nu buigen of barsten, zei ik tegen 
mezelf, toen ik in de trein stapte om naar haar toe te gaan.  
 Mijn mededeling dat Bettina in verwachting was, kwam als een donderslag 
bij heldere hemel. Niet-begrijpend keek ze me aan. ‘Een kind,’ fluisterde ze 
ontroerd, ‘een kind van jou! Ik kan het me nog niet voorstellen. Ik zal het 
koesteren als mijn eigen kind, neem dat maar van me aan. Je gelooft me toch 
wel?’ Ze huilde van onroering. Ik gaf haar te verstaan dat het niet zozeer op 
koesteren aankwam. ‘Je weet waar het op aankomt,’ zei ik. Ze knikte ijverig. Ze 
verzekerde me dat ze vandaag nog naar dr. Stanger-Goldenthal zou gaan en dat 
ze hem meteen zou bellen; dan zouden we bij elkaar komen om alles in alle rust 
te bespreken, zonder ruzie en zonder dwangmaatregelen; ze zou me laten zien 
dat ze nog de oude Ganna was... Of ze mij een pleziertje mocht doen? Nee, zei 
ik, geen pleziertje alsjeblieft...  
 Haar grote blauwe ogen zwommen in tranen; ze werd overweldigd door de 
fantasievoorstelling van de toegewijde, resignerende vriendin en echtgenote; 
van zichzelf bevrijd vluchtte ze in het zalige niemandsland van het anders-zijn. 
En ik geloofde haar.  
 

80. Stanger-Goldenthal 
 
Ze hield zich in zoverre aan haar vurige belofte, dat ze nog meteen, dezelfde 
dag naar dr. Stanger-Goldenthal ging om hem over de kentering in de zaak te 
informeren. Maar ze keek wel uit om hem opdracht te geven de scheiding voor 
te bereiden, zoals ze mij plechtig beloofd had. Dat de “goede wil” gevolgd 
moest worden door een daad was een eis die verbaasde onwil bij haar wekte.  



 Ik zei tegen dr. Chmelius: ‘Godzijdank, Ganna is van gedachten veranderd; 
ik denk dat u aan de voorbereiding kunt beginnen.’ Dr. Chmelius, die heel 
verrast was, gaf dit door aan dr. Stanger. ‘Daarvan is mij helemaal niets 
bekend,’ antwoordde die tot nog grotere verbazing van dr. Chmelius. ‘Uw 
cliënt is waarschijnlijk verkeerd geïnformeerd.’ ‘Ik ben bang dat u er weer een 
keer ingelopen bent,’ zei dr. Chmelius tegen mij. Ik ging naar Ganna. ‘Jouw 
advocaat beweert dat je hem geen machtiging gegeven hebt.’ ‘Een infame 
leugen!’ tetterde Ganna. ‘Ik heb net zolang op het ingepraat tot hij me plechtig 
beloofde alles in drie dagen te regelen.’ Ik geloofde haar. De schuld aan de 
vertraging lag blijkbaar bij dr. Stanger. Ik vroeg dr. Chmelius of ik dr. Stanger 
zelf mocht schrijven. Hij had daar geen bezwaar tegen. Ik ging ervoor zitten en 
schreef dr. Stanger-Goldenthal een van de eenvoudigste brieven die ooit 
geschreven zijn, een brief die je schrijft aan een mens en niet aan de advocaat 
van je tegenstander. Het was een klein epos, een vele bladzijden omvattende 
geschiedenis van mijn huwelijk en een uiteenzetting van de redenen waarom ik 
onmogelijk bij Ganna kon blijven.  
 Zijn antwoordbrief zat vol ironie. Ik neem zonder bewijs aan, schreef hij, dat uw 
verwijten aan uw vrouw steekhoudend zijn. Maar dan rijst de vraag: was u in dat 
huwelijk werkelijk het hoofd, zoals de rechtsorde en de aan het huwelijk hechtende 
maatschappij verlangen? Ik laat het ja of nee aan uw geweten over. Uw voorbeeldig 
geschreven, als een logische parelketting opgebouwde memorandum beschouw ik niet als 
juridisch wapen, maar als menselijk document. (Waardoor mij eindelijk duidelijk 
werd dat dat onverenigbare tegenstellingen waren.) De grootste morele schuld aan 
de echtelijke ruzie draagt u. Als mijn cliënte de scheiding uitdrukkelijk wenst, zal ik die 
regelen. Besluit ze niet te scheiden, dan zal ik haar bij de te verwachten rechtsstrijd 
zoveel mogelijk hulp verlenen.  
 Ik was uit het veld geslagen. Wat kletste die man, Ganna had mij toch 
gezegd dat ze bereid was. Het was toch ondenkbaar dat ze op dit beslissende 
ogenblik weer in haar oude dubbelzinnigheden terugviel? Ik las haar de 
passage uit dr. Stangers brief voor, die zei dat alles afhing van haar wilsbesluit. 
Ze was er duidelijk verlegen mee, kletste er een tijdje omheen, deed of ze van 
de prins geen kwaad wist, maar beefde inwendig van woede en maakte 
naderhand bij dr. Stanger een verschrikkelijke scène, waarin ze het voorstelde 
of hij mij buiten haar om een bindende toezegging gedaan had. Daardoor werd 
de man natuurlijk kwaad op mij en hij schreef me botweg: Het gaat niet aan, 
geachte heer, dat u mijn cliënte mededelingen over mij doet die onvolledig zijn. 
Daardoor wordt mijn cliënte in verwarring gebracht. Zij denkt dat ik voor een scheiding 
ben. Ik ben er echter op tegen. Ze moet vrij kunnen handelen. Ze moet niet het gevoel 
hebben dat ze onder druk gezet wordt, zelfs als dat door haar wettige partner gebeurt.  
 Nu tolde alles om me heen. Ik begreep er helemaal niets meer van. Weer 
overlegde ik met dr. Chmelius en het toppunt van mijn domheid was dat ik de 
wens uitte om dr. Stanger-Goldenthal in zijn kantoor op te zoeken; een 
persoonlijk gesprek, kletste ik, zou de misverstanden wel uit de weg ruimen. Ik 



geloofde in een gesprek en ik geloofde aan misverstanden. Ik geloofde in mijn 
persoonlijke invloed en in de waarheid die ik vertegenwoordigde, als iemand 
die er in een confrontatie met straatrovers op vertrouwt dat hij Grieks geleerd 
heeft. Dr. Chmelius zei schouderophalend: ‘Probeert u het maar. Het kan geen 
kwaad.’ Omdat hij zag hoe ik in het nauw gedreven werd, hield hij me niet 
tegen, al zag hij dat het een doodlopende weg was, omdat hijzelf ook geen 
uitweg meer zag.  
 Dr. Stanger liet me weten dat hij het een eer vond mij te ontvangen. Het 
gesprek duurde anderhalf uur. De man droeg een onzichtbare toga. Hij was tot 
het onherkenbare toe gehuld in de waardigheid van een voorvechter van de 
morele idee van het huwelijk. Een volleerd acteur. Ik had het gevoel of ik in het 
luchtledige praatte. Maar de ander was het meest aan het woord. En wel met 
nadruk, met zelfverzekerdheid en vanaf de rechterstoel. Het duizelde me en ik 
werd misselijk. Toen hij me met talrijke beleefdheidsformules naar de 
wachtkamer begeleidde, wist ik dat ik verslagen en vernederd was.  
 Dr. Chmelius vond het nu noodzakelijk om bij Ganna hoffelijk te informeren 
hoe en wat ze besloten had. Daarop volgde het gewrongen Ganna-antwoord 
dat de aan mij gedane belofte van kracht bleef, maar dat ze niets overhaast kon 
doen, omdat er in deze tijd een reeks familieverjaardagen viel en ze uit piëteit 
geen aanstalten kom maken voor zoiets treurigs als een echtscheiding; 
bovendien had ze meer dan ooit last van haar hart en ze moest op 
doktersvoorschrift iedere opwinding vermijden. Terwijl ik op hete kolen zat, 
troostte ze me huichelachtig met januari. Het was nu september. Ze gaf mij haar 
“heilige” erewoord dat ze uiterlijk in januari met dr. Stanger-Goldenthal de 
definitieve notariële akte uit zou werken; bovendien moest ik me vier weken 
“gunnen” om met haar alles liefdevol door te spreken; als ik die noodzakelijke 
voorwaarde vervulde, dan waren alle hindernissen uit de weg geruimd. De 
dagelijkse afmattende, wezenloze en vruchteloze gesprekken met Ganna en de 
advocaten hadden mijn krachten uitgeput; ik wilde naar huis en naar Bettina; 
wat had ik moeten doen? Bij Ganna een nieuw hart implanteren? Bij mezelf een 
beter verstand? Ik ging met een verwilderd hoofd en onverrichterzake naar 
Ebenweiler en vertelde goedgelovig mijn goedgelovig doende en in de hele 
onderneming niet bijster geïnteresseerde partner dat Ganna zich in januari zou 
laten scheiden.  
 En toen ik in januari weer op het krijgstoneel verscheen, overhandigde dr. 
Chmelius me inderdaad de intussen door dr. Stanger-Goldenthal ontworpen en 
door Ganna geïnspireerde “definitieve” notariële akte. Zwijgend. Met een 
verbeten uitdrukking op zijn gezicht. Ik las het document aandachtig door, 
vouwde het op en gaf het zwijgend aan mijn advocaat terug. Ik had het gevoel 
in de handen van oneerlijke paardenhandelaars beland te zijn.  
 Moet ik echt opsommen wat me op dit stuk papier werd aangedaan? Dat kan 
ik niet. Mijn pen weigert het. Ik zal toch de voetboeien en duimschroeven 
moeten vermelden die me werden aangelegd, toen ik vastbesloten was aan het 



schandalige handeltje hoe dan ook een eind te maken, en die me in een 
psychologisch gemakkelijk verklaarbare blindheid aanvaardbaar leken en naar 
verhouding menselijk, vergeleken met de moordzuchtige reeks paragrafen die 
dr. Stanger en zijn grendelgrage helpster aan mijn verstarrende ogen voorbij 
lieten trekken. Ik overzag voor het eerst met volkomen duidelijkheid mijn 
situatie en kreeg een zo onstellend beeld van Ganna’s ware aard, dat ik een 
tijdje versteende, zoals het in een mythe gaat, wanneer iemand het gelaat van 
Gorgo ziet. Maar nee, dat was het niet, er was geen ware aard en geen valse 
aard, er was alleen een dwaallichtachtig tussengebied, iets bodemloos en 
angstwekkend ondieps, iets duisters, in zijn samenhang onechts en opwindend 
onlogisch. Daarom ook niets van een Gorgo. Gorgo is streng en somber, dat zou 
nog goed zijn, dan was er een profiel en een houding en niet het spookachtig 
onberekenbare dat de uitgestoken hand het gevoel gaf dat ze in een slijmerig-
broeierige oernevel onderdook.  
 ‘Vertelt u eens,’ vroeg ik bedrukt aan dr. Chmelius, ‘waar moet ik zelf van 
leven, als ik deze berg van verplichtingen in zijn volle omvang nakom? Hoe 
stelt die vrouw zich dat voor?’ ‘Dat weet ik ook niet,’ antwoordde Chmelius 
droog, ‘we zullen het vragen.’ ‘Zo ligt het toch?’ vervolgde ik, ‘ze neemt niet 
alleen mijn hele have en goed en werk in beslag, maar ze perst me ook nog 
helemaal uit. Het is net of je iemand die verslagen is in stukken snijdt om zijn 
vlees ook nog te braden. Is zoiets wel eens eerder gebeurd?’ ‘Moet ik u een 
wagonlading dossiers toesturen?’ vroeg dr. Chmelius honend. ‘Maar het moet 
een keer afgelopen zijn, dat moet!’ ‘Mooi. Sluit dan in godsnaam deze vrede 
van Versailles. Maar zonder mij.’ ‘Is er geen rechter, geen wet, geen 
begenadiging die me kan bevrijden?’ ‘Dat zijn dromen.’ Kapot ging ik weg.  
 

81. Waar wacht Bettina op? 
 
De twee jaar die het nog duurde voor de scheiding plaatsvond, waren een 
afmattende, ziekmakende worsteling. Het ging om geld, om geld en nog een 
keer om geld en om akten en pacten, om schriftelijke formuleringen en 
zekerheden, en als je dacht dat het pleit beslecht was, bleek alles leugen en 
bedrog te zijn. De vrede van het Bucheggerhuis hielp niet, Bettina’s dapperheid 
en haar vermogen om het dagelijks leven in goede banen te leiden hielpen niet, 
verdieping in mijn werk hielp niet, bemoedigende woorden van vrienden 
hielpen niet en zelf het mannetje Helmut hielp niet, de van de hemel 
afgesmeekte zoon, die in die tijd geboren werd en vanaf zijn eerste moment 
onze lafenis was.  
 De stemming bleef in wezen triest en breidde zich uit. De schaamte over mijn 
onmacht zat als kanker in mijn vlees en als arsenicum in mijn ingewanden. En 
Bettina keek maar toe. Ik weet niet wat er met haar aan de hand was; er was iets 
met haar aan de hand en ik kwam er niet achter. Ik wist alleen: het ging nu niet 



meer om vreugde en niet meer om lachen, het ging om iets anders, maar ik wist 
niet wat. Ze liet de Gannabrieven regenen, ze liet de documenten sneeuwen en 
keek toe. Het waren kwade winters in die jaren...  
 Tijdens een verblijf in Berlijn stortte ik op een dag in. Een kwaal had zich in 
een orgaan genesteld. De arts die me behandelde zei dat ik me moest ontzien en 
rust nodig had. Maar hoe kon ik rust nemen en me ontzien, zolang Ganna 
dreigend en tierend door mijn wereld flitste en ik voor mijn geliefde partner 
een speelbal in de handen van een boze trol moest lijken en zolang de 
onschuldige ogen van mijn jongste kind vroegen: waar is mijn recht als zoon? 
Zolang mocht ik geen rust nemen en ook niet sterven.  
 

82. Hornschuch 
 
Ondanks al mijn sympathie voor dr. Chmelius kon ik niet langer ontkennen dat 
het de overbelaste man aan stootkracht ontbrak. Hij voelde het zelf; hij had me 
meermalen in alle vriendschap voorgesteld hem van zijn opdracht te ontslaan, 
als ik in plaats van hem liever iemand anders had. Toen werd me van harte een 
nog jonge advocaat aanbevolen, een zekere Hornschuch, die zich in onze streek 
was komen vestigen en in korte tijd veel boeren als cliënt gekregen had. Hij was 
vier jaar aan het front geweest en ze zeiden dat hij als officier een ongekende 
dapperheid had vertoond. Na de oorlog stond het leven in de stad en in zijn 
vroegere vriendenkringen hem tegen; een voor een man van veertig met een 
enorme dadendrang heel ongewone behoefte aan eenzaamheid had hem 
bewogen om vrijwillig in ballingschap te gaan en naar zijn eigen inzicht en op 
zijn eigen, nogal primitieve manier te leven. Dezelfde onbekommerde vechtlust 
die hij als militair aan de dag had gelegd toonde hij ook in dienst van het recht. 
In die tijd nam hij bijna alleen gevallen aan waarbij het om een eclatant onrecht 
ging dat de cliënt geleden had. Misstanden bij de overheid onthullen en het 
slakkentempo van de instanties door middel van heftige en soms riskante 
verzoekschriften te versnellen beschouwde hij als zijn taak. Het was niet 
verwonderlijk dat hij bij de autoriteiten niet bepaald geliefd was. Maar alles wat 
me over hem ter ore kwam overtuigde me en daarom ging ik op een goede dag 
naar hem toe. Hij woonde en werkte in een klein huisje een uur bij mij vandaan. 
Geen bord op de deur, geen kantoor: een privépersoon ontving een gast. Hij 
was een jongensachtige man met een kalmukkengezicht en een trotse blik in 
zijn ogen. Zwijgend en haast onbeweeglijk luisterde hij naar me. Daarna zei hij: 
‘Ik zal het dossier bekijken. Misschien wil collega Chmelius zo vriendelijk zijn 
het me toe te sturen.’  
 Dat gebeurde. Een paar weken liet Hornschuch niets van zich horen, hij 
schreef niet en vertoonde zich niet. Op een middag laat in de herfst kwam hij 
langs en we hadden het volgende gesprek: ‘Nu u mijn collega Chmelius hebt 
ingewisseld voor mijn persoontje,’ begon hij, ‘moet u de tegenpartij zover 



krijgen dat die ook bij collega Stanger-Goldenthal weggaat. De ene dienst is de 
andere waard.’ ‘Hoe krijg ik dat voor elkaar?’ ‘Heel eenvoudig. Wie zal die 
meneer met zijn indrukwekkende dubbele naam volgens u moeten betalen?’ ‘Ik 
waarschijnlijk.’ ‘En u hoopt dat de rekening door zijn bewondering voor u 
beïnvloed zal worden?’ ‘Vast niet.’ ‘Wilt u zich daar niet van overtuigen?’ ‘Dat 
kan ik doen.’ ‘Dat moet u doen.’ ‘En dan?’ ‘Dan zegt u: “Ik betaal, maar pas op 
de dag dat de scheiding een feit is, en wel op redelijke voorwaarden.’ ‘Dan lacht 
hij me uit.’ ‘Laat hem maar lachen en laat de rest aan mij over.’ ‘U bedoelt: we 
moeten zorgen dat hij geen belang meer heeft bij traineren?’ ‘Precies, dat bedoel 
ik. Of hij dwingt zijn cliënte tot een onherroepelijk besluit, of hij legt zijn werk 
voor haar neer.’ ‘Best mogelijk. Maar dan gaat Ganna naar een ander en of we 
er dan beter aan toe zijn, staat nog te bezien.’ ‘Laat u ook dat maar aan mij over, 
geachte heer. Als u het goedvindt, fungeer ik een tijdje als uw hersenen.’ ‘Wat 
moet er dan gebeuren?’ ‘U verwacht terecht dat mevrouw Ganna de definitieve 
stap niet zet, en daarom verzoekt u mijn collega te zijner tijd om de rekening, 
maar u wijst hem erop dat hij over de hoogte van het bedrag met zijn cliënte tot 
een vergelijk moet komen. Hij zal haar niet voorzichtig aanpakken, als het 
eenmaal zover is, daar kunt u zeker van zijn. Hij zal haar keel dichtknijpen en 
als ze lucht wil krijgen, moet ze de advocaat accepteren die wij goedkeuren.’ 
Het ei van Columbus. Zo ging het dan ook ongeveer. Ik had Ganna al vele 
keren bezworen een zaakwaarnemer op te geven die al zijn slimheid en 
handigheid gebruikte om de ruzie aan te wakkeren in plaats van bij te leggen 
en de draden expres te verwarren in plaats van te ordenen, maar zij geloofde in 
Stanger-Goldenthal als in het evangelie, wat zeg ik, zoals ze nog nooit in het 
evangelie geloofd had. Als twee mensen die niets liever doen dan in troebel 
water vissen en kretologie bedrijven een samenwerking aangaan, is de relatie 
inniger dan bij de meest echte vriendschappen, zoals ook dieven zich meestal 
hechter organiseren dan eerlijke mensen. Maar toen Ganna plotseling de 
rekening voor de entente cordiale voorgehouden werd, toen het geweldige 
bedrag haar liet zien hoe hoog de kosten van haar juridisch en menselijk 
enthousiasme gestegen waren, dat ieder telefoongesprek zo duur bleek te zijn 
als een diner bij Sacher en ieder van die aantrekkelijke en opwindende 
bijeenkomsten meer geld dan haar weekbudget verslond, schreeuwde ze 
moord en brand over een schurkenstreek en zakkenrollerij. Haar enige troost 
was dat ze tegen zichzelf kon zeggen en mij kon laten geloven dat ze omwille 
van mij, omdat ik dat wilde, de banden met de geniale advocaat verbroken had. 
Er brak een kort interregnum aan, een advocaatloze tijd; ze voelde zich als een 
morfineverslaafde tijdens de ontwenningsperiode. Verstoord en vol bitterheid 
schreef ze: Dat heb je nu bereikt, dat was het doel van jullie tactiek: dat ik onder een 
gebrek aan rechtsbescherming lijd. En toen ik op Hornschuch wees en haar 
adviseerde om hem als gemeenschappelijke zaakwaarnemer te kiezen, klonk 
die naam als een dreigende onweerswolk. Een onbekende; ze wist nog niets van 
hem, maar haatte hem al met de verterende haat van de waanmens, die door 



een onbekend gevaar tot de gevaarlijkste aanslagen gedreven wordt om dat te 
voorkomen.  
 

83. Zestien tot twintig Ganna’s 
 
Tijdens een van de vele besprekingen die ik met Hornschuch had, gaf hij me te 
verstaan dat mijn voortdurende persoonlijke contact met Ganna de grootste 
hinderpaal voor een snelle oplossing was. Hij raadde me aan Ganna’s brieven 
niet meer te beantwoorden en mijn regelmatige bezoeken aan haar te 
beëindigen. Ik zei dat ik me toch om mijn kinderen moest bekommeren, vooral 
om Doris. ‘Waarom laat u de kinderen niet bij u komen, als u toch iedere vier 
tot zes weken naar de stad gaat?’ vroeg Hornschuch. ‘Dat helpt niet. Als ik ze 
laat komen, is Ganna er ook.’ Daarop maakte Hornschuch een opmerking die 
me als een speldenprik ineen liet krimpen. Hij vroeg namelijk of ik er wel eens 
over nagedacht had hoe kwetsend mijn voortdurende contact met Ganna voor 
Bettina was. Ik ontkende dat heftig. Dat kon niet. Hij vergiste zich. Niets wees 
daarop. Hij glimlachte op zijn spottende manier.  
 Hij had zich niet vergist. Als ik er nu over denk, lijkt mijn toenmalige 
blindheid of botheid bijna onbegrijpelijk. Als ik de gave van de 
opmerkzaamheid had gehad, was me allang opgevallen dat mijn regelmatige 
afspraken met Ganna, de herhaaldelijke reizen naar haar, de bezoeken aan haar 
huis, de ontmoetingen in de stad of op alle mogelijke plaatsen tussen 
Ebenweiler en Wenen voor Bettina iets onbegrijpelijks hadden.  
 Ze had ingezien dat de in haar ogen verfoeilijke strijd waarin ze tegen haar 
wil verstrikt geraakt was, meer geluk en leven kapotmaakte dan er ooit weer 
opgebouwd kon worden. De twijfelachtige trofee bij de overwinning kon haar 
niets schelen. Het trok haar absoluut niet om een erkende burger met een 
trouwboekje te worden, dat hoefde ze niet zo nodig, die weg wilde ze 
misschien niet eens begaan en onder geen voorwaarde had ze zich verwaardigd 
daarom voor Ganna op de knieën te gaan of haar een bijdrage te moeten 
leveren. Dat was tegen haar eergevoel en tegen haar vrouwelijke waardigheid. 
Op een dag zei ze het eerlijk. ‘Een scheiding hoeft voor mij niet zo nodig,’ zei 
ze, ‘dat kan me niet schelen.’ Ik was onthutst. ‘En onze jongen?’ bracht ik 
ertegen in. ‘Hoezo onze jongen? Wat heeft die ermee te maken?’ ‘Wil je hem 
zonder naam op laten groeien, als onecht kind?’ ‘Kletspraat,’ antwoordde 
Bettina heftig, in de geest van de anti-kraal, ‘hoezo zonder naam? Hij krijgt mijn 
naam, dat kost een verzoekschrift, zegt Hornschuch, de naam van mijn vader, 
en die is niet slechter dan de naam Herzog.’ Ik keek haar verbijsterd aan. ‘Nee,’ 
zei ik, ‘nee. Nee.’  
 Maar er veranderde niets: voor Bettina’s gevoel woonde Ganna in hetzelfde 
huis als zij, Ganna’s holle papegaaienstem vulde de kamers, de geur van 
hebzucht en begerigheid drong door de deuren en de ramen en er was geen 



man die daartegen inging, geen baas, geen harde hand. Het kan zijn dat ik haar 
teleurstelling in een afgelegen hoekje van mijn innerlijk bespeurde, maar ik 
sloot er mijn ogen voor. Ik had de hoop nog niet opgegeven om Ganna tot 
inzicht te brengen, al was dat baarlijke nonsens. Ik verzweeg mijn 
ontmoetingen met Ganna voor Bettina. Als ik Ganna wilde zien, en ze was 
omstreeks die tijd in een nabijgelegen vakantieoord, gebruikte ik allerlei 
uitvluchten en greep zelfs naar aperte leugens en ging stiekem naar haar toe, 
bijna zoals een minnaar naar zijn geliefde sluipt. Het had iets pervers. Maar de 
woordenwisselingen met haar lieten sporen achter in mijn gezicht. Als Bettina 
de grauwe kringen onder mijn ogen zag, wist ze wat er aan de hand was. 
Terwijl ze altijd als een roos geslapen had, acht, negen uur aan één stuk, lag ze 
nu soms tot de ochtend klaarwakker. Ze was niet in staat iets tegen mijn acties 
te ondernemen, al betekenden die zelfmoord en verraad. Ook met Hornschuch 
praatte ze er niet over. Ganna, die hem wilde laten geloven dat zij en ik innig 
verbonden waren, had niet nagelaten hem af en toe te schrijven dat we nu op 
de goede weg naar vrede waren: leugenachtig geklets.  
 Met een zwakke, stompzinnige hoop kwam ik iedere keer bij Ganna en ging 
iedere keer verdoofd en gekweld weg. ’s Nachts schrok ik op uit een duivelse 
nachtmerrie waarin de bitterheid me als bloedgif van de ene op de andere zij 
gegooid had en zestien tot twintig Ganna’s stonden rond mijn bed en lieten 
mijn oren tuiten met hun holle, stereotiepe geleuter: ‘Als je terugkomt, krijg je 
een bindende offerte.’ ‘Het is gemeen om mij een verkwister te noemen. Ik 
houd een huishoudboek bij met genummerde rekeningen.’ ‘Ik wil me in alles 
naar je schikken. Je moet me alleen geen reden geven om nee te zeggen.’ 
‘Omdat het tegen mijn wil gebeurt, moet ik tegen mezelf kunnen zeggen dat het 
niet in mijn nadeel gebeurt.’ ‘Jullie kunnen op me schelden, jullie kunnen 
kwaad over me spreken, dat laat me koud, mijn geweten is bijna bedroevend 
goed.’ ‘Alles hangt van jou af, Alexander. Er is nog niets verloren. Voor jouw 
gemoedsrust geef ik mijn vrijheid op. Maar natuurlijk alleen op een correcte 
basis.’ ‘Als je hartkloppingen krijgt van de thermofoor, leg er dan een natte 
flanellen doek onder.’ ‘Er zullen niet veel vrouwen in mijn situatie zijn die geen 
andere zorgen hebben dan hun man zoveel mogelijk welzijn te bezorgen.’ ‘Ik 
loop met jou hand in hand door een regenboog naar de eeuwige rechter.’ 
‘Bettina moet wel weten dat jij eronderdoor gaat, als de band tussen ons 
verbroken wordt.’ ‘Je brengt je door je gedrag tegenover mij onberekenbare 
schade toe...’ Enzovoort enzovoort. U ziet en u hoort dat Cassandra 
plaatsmaakt voor de vleister, de marchanderende koopvrouw van de bezorgde 
echtgenote, beloften worden afgewisseld door dreigementen, smeekbeden door 
twistzieke buien; de ene Ganna heeft een bezield madonnagezicht en de andere 
de wilde ogen van een heks, de ene vertoont zich in een vuil, geruit wollen jasje 
en de andere in een foute kimono, waar de kousen als lege worstvellen onderuit 
fladderen, de ene praat met meel in de mond en de andere kijft als een viswijf, 
de een roept voortdurend “Hallooo” om de aandacht te trekken en de andere 



zoekt wanhopig naar geld en knielt snikkend op het tapijt, de ene heeft een blik 
die altijd in de vierde dimensie lijkt te vluchten, nadat ze in de drie andere 
mislukt is en de andere krabbelt documenten op geduldig papier: en ieder van 
hen moet ik rekenschap afleggen, ieder van hen iets bewijzen en uitleggen. 
Waarom? Wat bewijzen? Wat uitleggen? Dat ik een dwaas ben en rijp voor het 
gekkenhuis?  
 

84. Ganna geeft me de scheiding voor mijn verjaardag 
 
Hornschuch had in alle rust zijn voorbereidingen getroffen. Hij leek een 
roofvogel, die voorlopig nog als piepklein puntje boven in de lucht zweefde om 
pas neer te duiken als hij zeker van zijn buit was. Hij voerde een 
correspondentie met de heer Heckenast, die Ganna’s belangen behartigde en als 
woordvoerder van de kraal optrad. Hij had ook contact opgenomen met 
Ganna’s nieuwe advocaat, een zekere dr. Fingerling. Ganna had een 
concentratie van de taken bij Hornschuch afgewezen. Een advocaat moest je 
exclusief voor jezelf hebben, net als een echtgenoot. Met de keus van dr. 
Fingerling leek Hornschuch niet ontevreden. Het leek erop dat hij Ganna bij die 
keus indirect had weten te beïnvloeden. Al kreeg dr. Fingerling zijn informatie 
van Erich Heckenast uit Berlijn, die zich op zijn beurt aan de wil van zijn 
schoonzuster Ganna onderwierp, er doemde zich uit de mist van controversen 
toch zoiets als een overeenkomst op.  
 Maar nauwelijks begon de zaak in het stadium van verwezenlijking te raken, 
of Ganna werd bekropen door een groeiend onbehagen. Haar situatie was 
ongeveer die van iemand die door de politie gezocht werd en die zo lang en zo 
vaak van schuilplaats veranderd was, tot hij eindelijk door een sluwe detective 
in zijn kraag gegrepen werd. Ze probeerde zich uit de greep te bevrijden. Ze 
had er weliswaar voor gezorgd dat de nieuwe notariële akte, die al weken als 
een diplomatiek document tussen haar, zwager Heckenast en de twee 
advocatenkantoren heen en weer geschoven, uitgebreid, ingekort, bekritiseerd 
en becommentarieerd werd, voor mij zodanige financiële en andere 
verplichtingen bevatte, dat ondertekening nauwelijks geloofwaardig was. Maar 
je kon nooit weten. Die Bettina zou het wel doordrukken. Opeens vertrouwde 
Ganna het niet meer. Het gevaar bestond dat ze zelf in de val zou trappen die 
ze zo ijverig van spek voorzien had. Daar kwam nog bij dat ze niet meer aan 
schulden kon ontkomen. Dr. Stanger-Goldenthal drong als een Shylock op 
betalen aan en dreigde met beslaglegging van de helft van het huis die haar 
eigendom was. Ze smeekte Hornschuch om te zorgen dat de eisen van dr. 
Stanger tenminste voor een deel ingewilligd werden, dan zou ze uit 
dankbaarheid de scheiding bespoedigen. Maar Hornschuch zei koel: eerst de 
overeenkomst en dan het geld.  



 In die noodsituatie besloot Ganna van het toneel te verdwijnen en wel naar 
het buitenland. Haar overwegingen waren primitief: als twee mensen moeten 
scheiden, moeten ze allebei aanwezig zijn; ben ik niet meer bereikbaar, dan 
kunnen ze me niet dwingen om te tekenen. Ze pakte dus in vliegende haast 
haar koffers, graaide al het beschikbare geld bij elkaar en ging met Elisabeth en 
Doris naar de Franse Rivièra. Twee dagen van tevoren had ze me over haar 
plan ingelicht; ik had haar opzet om ervandoor te gaan doorzien, al had ze 
geprobeerd mijn medelijden te wekken met haar aanvallen van astma, die een 
verblijf in het zuiden noodzakelijk maakten. Ik kon haar niet tegenhouden; dan 
had ik haar moeten laten arresteren. Ik had haar alleen verboden Doris mee op 
reis te nemen. In de herfst was er voor het nu elfjarige meisje na veel mislukte 
pogingen en hier en daar hospiteren een passende school gevonden; Doris zelf 
was blijer dan wie dan ook. Nu zou ze midden in het schooljaar weer van 
school gehaald en daarbij nog naar een vreemd land gebracht worden. Mijn 
boze veto werd door Ganna beantwoord met een rebels telegram, waar ze een 
expresbrief achteraan stuurde, waarin ze met veel omhaal van woorden 
uiteenzette dat Doris oververmoeid was en zeelucht nodig had, dat de school 
miserabel was en dat het arme kind al ’s morgens vroeg om half zeven haar bed 
uit moest en dat ze het briljante idee had het kind bij een dansschool in Nice 
onder te brengen; ik kon me het enthousiasme van het allerliefste kind 
nauwelijks voorstellen. Ik scheurde de brief in stukken en verzocht Hornschuch 
mijn uitdrukkelijke verbod nog eens categorisch mee te delen. Daarmee leek de 
zaak afgedaan. Diezelfde dag moest ik voor een zakelijke bespreking naar 
München. Nauwelijks had ik daar mijn kamer opgezocht, of er was telefoon uit 
Ebenweiler. Het was Bettina. Ze bezwoer me met verstikte stem om in geen 
geval naar Nice te gaan. Verbaasd vroeg ik waarvoor ik dan naar Nice zou 
moeten. Ze vertelde me dat er een telegram van Ganna was, die met de twee 
dochters al in Nice was en, zoals te verwachten was, geld nodig had. ‘Maar 
Bettina!’ riep ik ontzet in de telefoon, ‘waarom zou ik naar Nice willen? Ik wist 
een minuut geleden nog niet eens dat het mens daarheen gegaan is... Dus toch 
met Doris... Dat is werkelijk het toppunt.’ Toen vervolgens de stem van 
Hornschuch uit het toestel schalde, die me ongewoon ernstig waarschuwde 
voor een onbezonnenheid, omdat hij anders, zoals hij het uitdrukte, niet voor 
mevrouw Bettina in kon staan, was ik met stomheid geslagen. Wat betekende 
dat? Langzaam begreep ik wat het betekende. Bettina was bang dat ik achter 
Ganna aan zou gaan om het kind te halen en bij die gelegenheid weer 
onderhandelingen met haar zou beginnen. Tijdens het gesprek voelde ik 
plotseling dat ze mijn verzekering dat ik niets van Ganna’s vertrek wist, niet 
vertrouwde, en daardoor sloeg de angst me om het hart. Ik ging zo snel 
mogelijk terug naar Ebenweiler.  
 Ik zorgde nu dat Ganna’s maandgeld geblokkeerd werd. Dit werd haar door 
Hornschuch per brief meegedeeld. Ze protesteerde in een woedend telegram 
van veertig woorden. Een tweede, nog langer telegram ging naar zwager 



Heckenast. Die stuurde een even bazig als beledigend telegram naar mij en een 
tweede naar Hornschuch. Hornschuch schreef dr. Fingerling dat hij hoogst 
verbaasd was dat hij, dr. Fingerling, zijn cliënte midden in de beslissende 
onderhandelingen niet alleen had laten gaan, maar bovendien nog van geld 
voorzien had. Fingerling schreef een gepikeerde brief over de eigengereidheid 
van zijn cliënte aan Heckenast. Heckenast schreef een geërgerde brief aan 
Ganna en eiste dat ze terugkwam. Ganna telegrafeerde dat ze daar niet aan 
dacht en dat ze zich geen geweld liet aandoen. Ik stond verbaasd dat de 
telegraafleidingen tussen Nice en Berlijn en tussen Nice en Ebenweiler niet brak 
door haar pathetische getier. Ondertussen raakte haar geld op. Ze kon de 
hotelrekening niet betalen en moest bij vreemde mensen geld lenen. Die 
vreemde mensen werden wantrouwig toen ze de afspraken niet nakwam en 
dreigden met vervelende maatregelen. Ze telegrafeerde mij dat ze een 
aanklacht tegen me in zou dienen. Het regende Gannabrieven en 
Gannatelegrammen als granaten in een veldslag. Ons postkantoor had er zijn 
handen vol aan.  
 Tijdens dit waanzinnige alarm werd de notariële akte uitgewerkt. Onder 
hevige druk van haar advocaat, die weer door Hornschuch in het nauw 
gedreven werd, zag Ganna zich gedwongen de Côte d’azur te verlaten. 
Hornschuch ging naar Wenen, waar hij Heckenast op het kantoor van dr. 
Fingerling zou ontmoeten. Ik kreeg te horen dat ik klaar moest staan om op een 
bepaald teken eveneens naar Wenen te gaan. Het teken kwam en ik ging.  
 Decor: de hotelkamer van zwager Heckenast. Personen: Heckenast, 
Hornschuch, dr. Fingerling en ik. Synopsis: het grote marchanderen. Over ieder 
punt werd gemarchandeerd. Er waren zoveel punten, dat het eind na drie uur 
nog niet in zicht was. Zwager Heckenast was Pruisisch kortaangebonden. Hij 
liet ons merken dat hij door zijn aanwezigheid Oostenrijk, dat immers zo klein 
en zo arm was, een eer bewees. Hij was zo onbewogen als een papiermes. Al 
was hij heel wat jonger dan ik, hij behandelde me als een van morele 
zelfvoldaanheid opgezwollen oom, die zijn neef uit zijn hart verstoten heeft; 
zijn burgermanseer was onherstelbaar aangetast door het verwerpelijke gedrag 
van die vluchteling uit de kraal. Kil en ongenaakbaar als een muur stond hij 
voor de rechten van zijn schoonzuster Ganna. Hij was volkomen zakelijk. Laat 
de louter zakelijken aan de macht komen en het is uit met de barmhartigheid en 
fantasie op aarde.  
 Dr. Fingerling was een lange, magere, roodharige en hoffelijke man, die de 
zaak graag tot ieders tevredenheid wilde afsluiten. Hij was blij geweest als hij 
zijn honorarium al op zak had gehad. Tienduizend schilling was hem na 
ondertekening van het verdrag toegezegd: een enorm bedrag. Van tijd tot tijd 
wenkte hij Hornschuch en fluisterde iets in zijn oor. Die had een scherpe blik, 
beweeglijkheid, beknoptheid, snelheid en tegenwoordigheid van geest in de 
aanval en de repliek die deed denken aan een schermmeester. Omdat hij eerder 
een geleerd jurist was dan een advocaat, had hij er geen moeite mee de 



onverbiddelijke Pruis in een hoek te dringen, wat aan de hardheid van de 
onderhandelingen echter weinig veranderde. Hoewel hij probeerde te vechten 
voor een resultaat dat ik nog net op kon brengen, had ik toch het voorgevoel 
dat hij mijn levensomstandigheden en mijn draagkracht fataal overschatte. 
Maar daar kon ik niets tegen doen. De zaak was al te ver gevorderd. Het was 
als vallend gesteente. Zet je je schrap, dan word je verpletterd.  
 De hele tijd stond ik met mijn rug tegen het raam geleund en liet de hagel 
van paragrafen, getallen en dwangbepalingen over me heen komen. Mijn 
gedachten bewogen zich in twee sferen. De ene stond los van het slachthuis, 
waarin ik de os voorstelde; wat gaat het mij allemaal aan? dacht ik, het 
gerammel van de straf- en boeteketenen, wat gaat het mij aan, het is alleen maar 
geld dat ze van me willen hebben, ze mogen het hebben, gooi de rotzooi in hun 
bek, laat ze maar vechten om mijn huid, mijn ziel krijgen ze toch niet. Maar de 
andere sfeer was pikzwart van de zorgen en daarin rees de vraag: waar haal ik 
het vandaan, al dat geld, jaar in, jaar uit, vastgeketend aan een contract dat 
meer op een guillotine lijkt dan op een stuk papier, het hele leven is 
slavenarbeid, de hele toekomst is omsingeld door sancties en herstelbetalingen, 
in feite een privé-Versailles; hoe voorkomen dat intellectueel werk en 
producten van de fantasie tot Ganna-panden en vaste betalingen verlaagd 
worden?  
 Eindelijk was er overeenstemming bereikt. Heckenast liet cognac brengen, 
we schudden elkaar plechtig de hand en toen ik naast Hornschuch de trap 
afliep, zei hij: ‘Ik denk dat we je kunnen feliciteren.’ ‘Het is helemaal niet zeker 
dat Ganna tekent,’ antwoordde ik, de gelukwens ontwijkend, maar Hornschuch 
vond dat meneer Heckenast er niet uitzag alsof hij met zich liet spotten en mr. 
Fingerling had dringend geld nodig. Op straat pakte hij mijn hand, drukte die 
stevig en zei met een eigenaardig lachje, want hij was toch trots op zijn 
overwinning: ‘Doe geld in je portemonnee! Veel geld! Geld voor Fingerling, 
geld voor Goldenthal, geld voor Ganna’s schulden, bloedgeld, losgeld... Heb je 
zoveel? Ik sta tot je beschikking.’ ‘Ik heb alles bij elkaar geschraapt wat ik heb,’ 
zei ik.  
 Dit gesprek vond om twee uur ’s middags plaats. Om vier uur verscheen 
Ganna volgens afspraak met haar zwager op het kantoor van dr. Fingerling. De 
notaris was op dezelfde tijd besteld. Je zou denken dat de formaliteit van het 
ondertekenen in vijf minuten afgehandeld had kunnen zijn. Alleen duurde het 
vijf uur voor het zover was dat Ganna snikkend en tranen met tuiten huilend 
haar naam onder het contract zette. ‘Het leek wel een amputatie,’ zei dr. 
Fingerling, toen hij collega Hornschuch de vreselijke gebeurtenis beschreef. Om 
vijf uur had Ganna nog luidkeels verzekerd dat ze het onder geen beding zou 
doen. Nadat ze allemaal een uur op haar ingepraat hadden, leek het erop dat ze 
flauw zou vallen en ze moest frisse lucht hebben. Om zeven uur eiste ze dat er 
een aantal verbeteringen in de akte aangebracht werden. Onmogelijk, werd er 
gezegd, de onderhandelaars hadden hun erewoord gegeven. Ze zwoer bij het 



leven van haar kinderen dat ze de akte niet zou tekenen die van haar de 
ongelukkigste vrouw ter wereld maakte. Ze verweet haar zwager dat hij door 
Bettina en mij omgekocht was. Ze dreigde zichzelf te vergiftigen. Ze verklaarde 
dat het slachtoffer van chantage was. Bij dr. Fingerling stond het zweet op zijn 
voorhoofd. Heckenast verloor voor het eerst zijn zelfbeheersing, pakte haar bij 
haar schouders en brulde dat hij haar in een inrichting zou laten opsluiten, als 
ze haar verstand niet gebruikte. Daarop werd ze muisstil. Met schichtige blik en 
gebogen hoofd ging ze aan de schrijftafel zitten en tekende. En toen ze getekend 
had, slaakte ze een diepe zucht als een stervende, liet zich in een hoek van de 
sofa vallen en huilde twintig minuten lang met zulke tonen, dat de drie mannen 
elkaar bleek aanstaarden en niet wisten wat ze ermee aan moesten.  
 De volgende dag, de dag van de officiële scheiding, werd ik drieënvijftig 
jaar. In de hal van de arrondissementsrechtbank kwam Ganna naar me toe en 
zei met gevoelvolle stem en de charmant-onschuldige glimlach uit haar 
meisjestijd: ‘Ik geef je de scheiding voor je verjaardag, Alexander.’  
 Ik zei geen woord, net zo min als een uur later, toen ze met bevende handen 
de duizenden schilling die ik op een tafel voor haar neertelde, in haar leren tas 
stopte. Ik keek gebiologeerd naar haar oude, oeroude handen. Hadden die zich 
nu werkelijk geopend en mij losgelaten uit hun greep? Dat was te bezien.  
 

85. Een blik in de notariële akte 
 
Terwijl zich dit afspeelde, zat Bettina in Ebenweiler te wachten. Om niet 
helemaal alleen te zijn had ze Lotte Waldbauer gevraagd bij haar te komen. ’s 
Middags om twaalf uur belde Hornschuch haar dat de scheiding een feit was. 
Toen ze weer bij Lotte in de blauwe kamer terugkwam, rende die geschrokken 
op de wankelende Bettina af. Maar Bettina zakte al in elkaar. ‘De prijs was te 
hoog,’ stamelde ze, ‘te hoog,’ en viel flauw. Dit “te hoog” had geen betrekking 
op geld en de waarde van geld, want met welke verplichtingen ik opgezadeld 
was, wist ze pas de volgende dag, toen Hornschuch haar de 
scheidingsovereenkomst bracht.  
 Ze las het document met haar karakteristieke zorgvuldigheid. Daarna zweeg 
ze een tijdje met gebogen hoofd. Daarna zei ze zacht: ‘Maar dit is ontzettend.’ 
Hornschuch trok een teleurgesteld gezicht. Hij dacht een woord van dank 
verdiend te hebben. Bettina stak mat haar hand naar hem uit. ‘U moet niet 
denken dat ik uw moeite en uw redelijke wil niet waardeer,’ zei ze, ‘maar wat 
haalt die man zich op zijn hals! Hoe heeft hij dat kunnen tekenen? Een man die 
van zijn intellectuele werk leeft!’ Hornschuch bleef haar het antwoord schuldig. 
Hij was niet in staat, nu niet en nog lang daarna niet, aan de voortreffelijkheid 
van zijn juridische constructie te twijfelen. Zo zijn de meeste mannen nu 
eenmaal. Het zijn gokkers en spelers, ook in hun beroepen. De begaafden en 
eerlijken worden verblind door hun idee en de minderen en brutalen door 



succes en winst. Zo regeren ze de wereld. Zo zag Bettina hen. Bovendien 
maakte ze zich van meet af aan geen illusies over de situatie. Ze wist met de 
zekerheid van een helderziende dat het wurgcontract, zoals zij het noemde, het 
spook niet uit ons huis verjaagd had. En ze zei: ‘Ik woon nog liever in een hutje 
dan met dat spook in een paleis.’  
 Hoe pijnlijk en ontnuchterend het ook is, ik moet toch, al is het met de 
nodige beknoptheid, vermelden welke verplichtingen de nu vaak genoeg 
genoemde notariële akte me oplegde. Ten eerste was er de betaling van de 
schulden die Ganna al jaren had laten oplopen. Bovendien moest ik alle 
honoraria voor de advocaten betalen; dat was met de rekening van dr. Stanger-
Goldenthal en de kosten van de notariële akte ongeveer achtenveertigduizend 
schilling. Het vaste maandgeld voor Ganna kwam ruim boven een 
ministersalaris uit. Daarbij kwam een aanzienlijk bedrag dat de komende drie 
jaar betaald moest worden en dat als noodfonds voor Ganna betiteld werd. Dat 
ik ook nog voor het levensonderhoud van de kinderen moest zorgen, sprak 
vanzelf en had in de akte niet als dwangbepaling hoeven staan. Maar Ganna 
wilde het en daardoor werd ik ook formeel schatplichtig voor mijn kinderen. 
Een verdere voorwaarde was het afstand doen van het onbelaste huis dat de 
vrienden mij veertien jaar geleden geschonken hadden en dat daardoor 
Ganna’s eigendom werd. Goed; bij al die punten kon je je nog neerleggen. Het 
was een enorme materiële last; een speculant, een bankdirecteur en een 
grootindustrieel hadden er vermoedelijk niet tegen geprotesteerd, en ook van 
grotere bedragen hadden die niet wakker gelegen, vrijkoping is vrijkoping, de 
burgerlijke maatschappij maakt van een scheiding een handeltje en van de 
vrijheid van een mens handelswaar. Goed. Anders lag het bij de twee laatste 
clausules: dat Ganna na mijn dood als persoonlijk erfgename aanspraak kon 
maken op een derde van alle inkomsten uit mijn werk en mijn bezittingen en 
dat haar verder als borg het pandrecht op het Bucheggerhuis werd toegekend 
voor een bedrag van honderdduizend schilling. De eerste clausule betekende in 
feite dat Bettina onterfd werd, omdat behalve Ganna nog vier kinderen de 
erfenis moesten delen; de tweede clausule verminderde de waarde van het 
bezit in Ebenweiler met de schuld die eraan verbonden was en maakte het bij 
voorbaat onverkoopbaar.  
 De schenking van het huis, het pandrecht en het erfrecht berustten juridisch 
op het huwelijkscontract dat ik, zoals u zich herinnert, vijfentwintig jaar eerder 
gewillig ondertekend had. Nu merkte ik eindelijk wat de zogenaamde 
bruidsprijs inhield: dat ik namelijk bij een echtscheiding de bruidsschat van 
tachtigduizend kronen niet alleen terug moest betalen, maar het dubbele ervan. 
En dit verdubbelde kapitaal bedroeg na de opwaardering tweehonderdduizend 
schilling. U zult toegeven dat de kraal er zijn voordeel mee gedaan had. Het 
was gelukt de onnozele hals die er in zijn strafwaardige argeloosheid ingelopen 
was, volgens de regels van de kunst een oor aan te naaien. Knap gedaan door 
de kraal. Een knieval voor de tijd van de zekerheden. Ganna heeft echt niet 



geleden bij haar rooftocht in het domein van de literatuur en het “hogere leven” 
en terwijl Bettina en de kleine Caspar Hauser het maar moeten zien te rooien, 
kan Ganna op haar zekerheden rusten al op een kussen van rozenblaadjes. Of 
niet? Ik weet dat dit het toppunt van ongeloofwaardigheid is: maar al die 
“zekerheden” dienden alleen maar om haar leven en daardoor het mijne 
volkomen kapot te maken.  
 

86. Geld 
 
Eerst ging het zo dat de geldzweep me aanspoorde zonder zichtbare wonden 
toe te brengen. Mijn werkkracht werd verveelvoudigd. De gebeurtenissen van 
de afgelopen jaren hadden me zo verschrikkelijk aangegrepen, dat ze psychisch 
tot een soort vernieuwing geleid hadden, waarbij ook mijn wereldbeeld 
veranderd was. Ook als je maar één mens ernstig ziet lijden, wordt die de bron 
en het brandpunt van alle mensenkennis. Wat ons inwendig verteert, wordt 
onze stof, als we sterk genoeg zijn om desondanks staande te blijven. Bijna 
iedere ziekte verfijnt een organisme. Ik liet me niet meer leiden door de 
willekeur van een geest die in een fantasiewereld leefde, maar gaf gehoor aan 
de roep van het heden die in mijn eenzaamheid gebiedender klonk dan 
wanneer ik in het aardse gewoel verkeerd had. Bovendien had ik van nature de 
gave me tijdens mijn werkuren te kunnen afsluiten voor tegenspoed en zorgen, 
om als de sperkettingen vielen, als ik om zo te zeggen weer mens onder mensen 
werd, met een door de afsluiting versterkte hevigheid aan de angst om het 
bestaan en boze voorgevoelens te bezwijken.  
 Door de schijnbare rust die Bettina en ik in de eerste periode van ons 
huwelijk genoten maakten we ons illusies over de drukkende verplichtingen 
waarmee die rust verkregen was. Om die verplichtingen na te komen en 
daarnaast in ons eigen levensonderhoud te voorzien en de Nederlander te 
kunnen betalen en ook de vriend die me bij de koop van het Bucheggerhuis 
geholpen had, om nog maar te zwijgen van de belastingen, moest ik ieder jaar 
een geweldig bedrag opbrengen en al verdiende ik door de buitengewoon 
gunstige omstandigheden en ten gevolge van een ware scheppingsroes zelfs 
nog meer, ik raakte toch al gauw in het nauw en was genoodzaakt tegen een 
woekerrente een aanzienlijk bedrag te lenen.  
 Doordat de inkomsten in het begin gelijke tred leken te houden met de 
uitgaven, raakte ik in de stemming van een gokker, die op zijn geluk vertrouwt 
en steeds hoger durft in te zetten, of van iemand die zo diep in de schulden zit 
en zoveel wissels op de toekomst getrokken heeft, dat hij in zijn financiële 
beleid alle voorzichtigheid laat varen, onverschillig wordt tegenover zijn 
groeiende uitgaven en doof is voor iedere innerlijke waarschuwing om zuinig 
te zijn. Zo ging ik luxueuzer leven, breidde mijn bibliotheek uit, kocht een auto 
en ondernam met Bettina verre reizen. Het bedenkelijke gevolg was dat Ganna, 



die van alles natuurlijk precies op de hoogte was, steeds meer ging denken dat 
het geld bij mij niet op kon, dat ze wat dat betreft erg misleid was en door de 
scheidingsovereenkomst de mogelijkheid misgelopen was om te krijgen wat 
haar rechtens toekwam.  
 Mijn toenmalige instelling tegenover geld kon je samenvatten in de 
paradoxale formule “zelfzuchtige onverschilligheid”. Zoals alle mensen met 
een arm verleden hechtte ik aan de genietingen en voordelen die geld je geeft, 
maar ik hield er niet van en had er zelfs minachting voor. Dat wil zeggen: ik 
minachtte het als ik het had en kon me dan de toestand van het niet-hebben niet 
voorstellen. Ik was nooit gierig geweest, maar ook nooit zorgeloos. Zonder veel 
om luxe te geven kon ik, als het om vanzelfsprekend geworden behoeften ging, 
daar door een zekere ongevoelige wellustigheid heel moeilijk van afzien.  
 Bij Bettina lag het anders. Ze hield niet van geld, maar minachtte het ook 
niet. Voor haar gezonde nuchterheid was het een middel om het noodzakelijke 
aan te schaffen. In veel opzichten ook wel het overbodige, voor zover zich dat 
manifesteerde als schoonheid, als die matigheid in de eenvoud die meer 
denkwerk en moeite veroorzaakte dan alle pracht en praal. In de jaren dat ik 
naliet haar van mijn situatie op de hoogte te houden en zij, deels om me niet 
nog meer lastig te vallen en deels misleid door mijn creativiteit, geen vragen 
stelde en me niet tegenhield, gaf ze zich net als ik met heimelijke 
eigenzinnigheid over aan de illusie van een onuitputtelijke overvloed. Ze 
maakte zichzelf mooi, maakte haar huis mooi, maakte de tuin mooi en was 
gelukkig als ze mooie dingen om zich heen kon verzamelen, die ze met smaak 
koos, want ze had de integerste ogen ter wereld. Gasten ontvangen was haar 
grootste genoegen en het waren meestal de oude vrienden die ze trakteerde; die 
was ze dankbaar en trouw. Nooit was ze onbescheiden en al helemaal niet 
hebberig. Het ging haar niet om het hebben. Weten dat het bestond, het mooie, 
het in je opnemen en je geest ermee verrijken, niet je portemonnee, dat was haar 
manier van bezitten en verder was ze met lichaam en ziel de muziek en onze 
klein Caspar Hauser toegedaan.  
 Tot al deze glinsterende dromen van schoonheid, vrede en kunst 
uiteenspatten en de angstaanjagende realiteit ons aanstaarde als een hyena die 
onder het bed vandaan gekropen was.  
 

87. Ganna bij haar voorbereiding 
 
En Ganna? Het uiterlijk doorsnijden van de band betekende absoluut niet dat 
ze die ook innerlijk als verbroken beschouwde. De stemming waarin ze in haar 
kaal geworden leven terugkeerde was onheilszwanger. Ze voelde zich zoals 
wanneer in een feestzaal alle lichten uitgaan en alle gasten van het toneel 
verdwijnen. Opeens was het stil. Opeens was het donker. Opeens was ze alleen. 
Ja, de kinderen waren er. Maar afgezien van Doris waren het grote mensen, die 



geen moeder meer nodig hadden, niet wat Ganna onder een moeder verstond: 
een naaister, een knuffelaarster en een beschermster. Zij leefden in een ijzig 
vreemde mensenwereld. Ze hadden meningen, belevenissen, vrienden en 
onbekende contacten.  
 En zoals iemand een oud huis uitruimt voor hij een nieuw betrekt, scharrelde 
ze uit kasten, kisten en laden alle aandenkens en herinneringen aan mij 
tevoorschijn die ze bezat, oude foto’s en cadeaus uit de begintijd van ons 
huwelijk. Ze kon er niet genoeg van krijgen naar die dingen te kijken. Ze stelde 
zich voor hoe gelukkig ze geweest was, toen ze die gekregen had. In haar 
fantasie was het een mateloos geluk, zoals ze in werkelijkheid nooit gevoeld 
had. Ze bladerde in haar meisjesdagboeken en het wilde er bij haar niet in dat 
alles anders geworden was dan ze eens gedroomd had. Ze had de ontstellende 
ervaring dat dromen bedrog zijn. Maar dit voltrok zich alleen maar in een 
pauze in haar bewustzijn, zo ongeveer als een lichtstraal door een spleet tussen 
de gordijnen dringt. Ze haastte zich om de gordijnen dicht te trekken.  
 Haar voornaamste bezigheid vormden de brieven die ik haar de eerste tien 
jaar geschreven had. Met hun inhoud zoog ze zich gretig vol. Ze ordende ze 
chronologisch en voorzag ze van nummers. Om ze nog meer te verlevendigen 
dan door gewoon lezen en ze als het ware in zichzelf te persen, begon ze ze 
over te schrijven, de een na de ander. Toen ze daar na weken mee klaar was, 
bracht ze de afschriften naar een stenotypiste en liet de hele verzameling in een 
aantal exemplaren overtypen. Een daarvan, mooi ingebonden, stuurde ze mij. 
Ik begreep niet wat ik ermee aan moest. De achterliggende bedoeling was 
waarschijnlijk het nageslacht inlichten over de ware relatie tussen Ganna en 
Alexander Herzog. Het nageslacht was voor haar een soort 
brandverzekeringsmaatschappij.  
 Iedere dag was voor haar een soort doek met gaten. Door ieder gat staarde 
een stuk van het verleden. Wat moest ze doen om de vreselijke vrije tijd te 
vullen? Geen akten, geen documenten, geen spannende en opwindende 
onderhandelingen meer. Soms greep ze naar de boeken van haar 
lievelingsdichters en -filosofen. Het was een leeg gebaar. Echt een zinloos alsof. 
Er bestaat een wellustig alsof, dat degenen die er na levenloze perioden door 
gegrepen worden in een roes van een schijnbestaan brengt. In de zomer las ze 
alles wat ik geschreven had achter elkaar uit, en als we elkaar dan zagen, stelde 
ze half met huichelachtige treurigheid en half met onverholen genoegdoening 
vast dat de boeken die ik geschreven had, toen ik nog met haar samenwoonde, 
onvergelijkelijk veel beter waren dan de boeken die ik sinds mijn relatie met 
Bettina gepubliceerd had. Het lag op haar tong om te zeggen: ik heb het altijd 
geweten, God zal je straffen, en hij heeft je gestraft. De oude toverformule. Het 
gesprek vond plaats op een mooie avond in de tuin van haar huis. Ze was in 
een hele stapel dekens gehuld toen ik kwam, lag er verlekkerd bij en keek naar 
de hemel, waar de sterren begonnen op te lichten. Ik vroeg me af: wat zoekt ze 
daarboven? Ze kon urenlang geconcentreerd, bijna vroom, naar de 



sterrenhemel liggen kijken, terwijl er koppige en ontevreden gedachten door 
haar hoofd schoten. Wat verwachtte ze van de sterren? Wat wenste en wat 
delireerde ze onder de koepel van de eeuwige dom?  
 Eén ding kon ze niet verwerken en dat schrijnde als een etterende wond. 
Telkens kwam ze er ruziënd op terug dat ik toegezegd had vrienden te blijven, 
dat ik plechtig beloofd had haar op handen te dragen, als ze zich liet scheiden. 
Nu wachtte ze tot ze door mij op handen gedragen werd. Maar omdat ik geen 
aanstalten maakte, werd ze opstandig en teleurgesteld. Hoeveel tijd ik ook aan 
haar besteedde, ze vond het te weinig. Over alle mogelijke dingen praatte ik, 
vond ze, alleen niet over vriendschap. Als ik wegging, vroeg ze met een 
verstoorde blik waarom ik niet de hele dag bij haar bleef. Als ik de hele dag bij 
haar bleef, wilde ze zekerheid dat ik ook de volgende dag voor haar vrij zou 
houden. Soms liet ik de auto voor het huis stoppen. Ze maakte met een 
glimlachend gezicht opmerkingen waaruit moest blijken dat ze niet jaloers was, 
maar die duidelijk verraadden dat de spijt aan haar knaagde. Het speet haar dat 
ze met de scheiding ingestemd had, het speet haar dag en nacht in al haar 
gedachten. Soms kwam het tot een uitbarsting, dan gaf ze me bitter te verstaan 
dat ze door Hornschuch en Bettina beetgenomen en overrompeld was. Het idee 
dat Bettina met mij in de auto de wereld rondreed, terwijl zij verlaten en 
verraden was, als voorwerp van spot, gevangen tussen vier muren, maakte 
haar bijna gek.  
 Ik vroeg hoe de beloofde vriendschap verwezenlijkt moest worden, anders 
dan door een voorzichtige toenadering, zoals ik in alle redelijkheid probeerde, 
en met een geleidelijk vergeten en uitwissen van het onzalige verleden. Onzalig 
verleden? Ze leek wel buiten zichzelf. ‘Hoe kun je zoiets zeggen, Alexander? 
Wat gemeen van je!’ Belachelijk, dat ik eerst van haar wilde horen hoe ik mijn 
vriendschap kon laten zien. Heel simpel: samen naar het toneel gaan, naar een 
concert, alleen al om de mensen te laten zien dat een scheiding bij twee 
geweldige mensen als zij en ik niets zei en niets veranderde, samen een 
voorjaarsreisje of herfstreisje maken, ik kon tijdens mijn verblijf in de stad bij 
haar in huis wonen, zij zou theesalons en avonden organiseren, waarop ik haar 
nieuwe vrienden zou leren kennen. Daar keek ze de hele tijd naar uit, dat was 
het heerlijke, het enige dat haar enorme offer goed kon maken. In plaats 
daarvan werd ze weer met aalmoezen afgescheept, schande, schande...  
 Ik kon mijn oren niet geloven. Dat was het dus, het eerzuchtige willen onder 
de sterren. De sterren konden haar geen barst schelen. Ze diende een aanklacht 
in en bracht het grote onrechtvaardige proces ter sprake dat haar overkomen 
was.  
 Jaren geleden heb ik over haar een keer in een van mijn notitieboekjes 
geschreven: Een stekeblind en salamanderachtig iemand. Geen uitputtende 
omschrijving van haar karakter, alleen een paar trefwoorden. Door haar 
blindheid zag ze nooit wat haar bond, niet wat haar paste en niet wat ze moest 
doen. Door haar salamanderachtigheid ontglipte ze de tijd, de aangewezen 



ruimte en alle geboden en wetten. Ze leek een getal dat buiten de wiskundige 
reeks stond: het ondenkbare bij uitstek. Maar in het morele en psychische kun je 
ook voor het ondenkbare altijd nog een bewijs vinden, want bij de mens is alles 
mogelijk.  
 Ik heb in het voorafgaande steeds geprobeerd haar een chaotische liefde toe 
te schrijven die alle grenzen te buiten ging en zich vernietigend tegen haarzelf 
keerde. Een psychologische mateloosheid, meer niet. Gaan we met het begrip 
liefde niet om als met dievengereedschap dat alle sloten open moet krijgen? 
Praat me niet van haatliefde en achtervolgingsliefde, want dat was het niet. 
Waanliefde lijkt er meer op. Maar waan is nog vrijwel niet onderzocht, iets 
oneindig geheimzinnigs, dat geen spiegel ooit helemaal opgevangen en geen 
griffel volledig beschreven heeft, want het reikt tot in de diepste diepten van de 
menselijke soort.  
 Alles wat er van nu af aan gebeurde lag in Ganna al besloten, aanslag na 
aanslag. Er was geen plan, geen wil die onder woorden gebracht kon worden, 
maar het lag in haar besloten, zoals in een verhitte ketel besloten ligt dat de 
stoom door de ventielen ontsnapt. Omdat ze me lichamelijk niet kon bezitten, 
moest ze me op een andere manier bezitten. Hoe, vraagt u? Door mij te treffen. 
In alle betekenissen van het woord. Waar ik het kwetsbaarst was, wilde ze me 
treffen en ze voelde zich door het lot daartoe uitverkoren. Eigenwaan is de 
plebejische broer van de waan. Kon ze niet bij me en met me zijn, dan maar in 
me, en als het niet tot mijn heil strekte, waarvan ze vast overtuigd was, dan 
maar tot mijn onheil, waaraan ze werkelijk werkte. Waan is almachtig.  
 

88. De bloedende psyche 
 
Ik moet oppassen dat ik de samenhang niet uit het oog verlies. Er ligt een 
mengeling van trivialiteit en onwaarschijnlijkheid in de gebeurtenissen, die het 
moeilijk maakt ze in weer mijn herinnering op te roepen. De nuchtere waarheid 
van de feiten botst direct op de heksensabbat die ze voortbrachten, toen de 
hersenen die ze produceerden ze met een fanatieke consequentie tot een einde 
brachten.  
 Het begon ermee dat ze me op een goede dag meedeelde dat ze De 
schatgravers van Worms samen met een bevriende journalist tot een filmscenario 
had bewerkt. Bij die aankondiging beriep ze zich op de schriftelijke 
toestemming die ik haar acht jaar geleden gegeven had. Maar intussen had ik 
het boek aan een Amerikaanse maatschappij verkocht. Ik dacht dat ik dat 
gezegd of geschreven had, maar zij ontkende. Het was best mogelijk dat ik dat 
toen gezien mijn drukke bezigheden vergeten was. Geschrokken waarschuwde 
ik haar voor de verkoop: je kon een en hetzelfde ding niet twee keer verkopen. 
Zij beweerde recht te hebben op de filmverkoop. In het feit dat ik dat voor haar 
verzwegen had (de mogelijkheid dat ik het verzwegen had was voor haar dus 



al een feit) zag zij het bewijs dat ik de hele tijd geprobeerd had haar wat mijn 
inkomsten betrof te misleiden. Ik antwoordde dat ik alleen door die toevallige 
inkomsten in staat geweest was het bestaan van haar en de kinderen in de jaren 
van de geldontwaarding veilig te stellen. Daar bekommerde ze zich niet om. Ze 
rekende me alleen maar mijn vermeende rijkdommen voor; dat ze daar in ieder 
geval van meeprofiteerde en zelfs de grootste belanghebbende was, vond ze 
niet de moeite van het vermelden waard. Ze weigerde het filmscenario in te 
trekken. Ze zei dat haar medewerker, met wie ze een contract gesloten had, op 
zijn rechten stond en met een proces dreigde. Verbaasd merkte ik op: hoe kun je 
een contract afsluiten over iets wat je eigendom niet is? Ze antwoordde dat haar 
advocaat daar anders over dacht. Zo hoorde ik dat ze weer een advocaat had, 
een zekere dr. Mattern. Er bleef me dus niets over dan ook mijn advocaat met 
het uitvechten van die vervelende kwestie te belasten. Hornschuch kreeg dus 
weer iets te doen. In het laatste stadium van de ruzie bevond ik me met Bettina 
in het buitenland. Ik kreeg krantenartikelen toegestuurd waarin de ruzie om het 
filmscenario sensationeel opgeklopt was met hatelijke schimpscheuten tegen 
mij. Tegelijkertijd bestookte Ganna me met ellenlange telegrammen, waarin ze 
weer bij hoog en bij laag zwoer dat zij met de aanvallen in de pers niets te 
maken had en dat die uitgegaan waren van mensen die haar bij mij verdacht 
wilden maken. ‘Hoe weet ze eigenlijk altijd waar we zijn?’ vroeg Bettina 
hoofdschuddend. Ik moest toegeven dat ik haar verteld had waar we heen 
gingen. Bettina zei niets.  
 Hornschuch zorgde voor een schikking. Ik moest de journalistieke vriend 
van Ganna een aanzienlijk bedrag betalen om hem voor werk waartoe hij noch 
bevoegd, noch uitgenodigd was schadeloos te stellen. Ganna zelf zag af van de 
aanvankelijk geëiste schadeloosstelling; ze liet wel doorschemeren dat haar 
financiële situatie niet van dien aard was dat ze dat gemakkelijk kon doen, 
maar omwille van mij en de lieve vrede gaf ze toe. Omstreeks die tijd had ze 
plannen om te gaan schrijven; ze legde mij ook wat werk van haar voor en 
verzocht me bij de publicatie behulpzaam te zijn, want ze moest per se geld 
verdienen. Ik begreep niet dat dat geldverdienen zo dringend was, want ze 
genoot immers een uitkering waar ook een veeleisend iemand gemakkelijk van 
kon leven, maar ik deed wat ik kon, alleen al om haar terwille te zijn en ik deed 
het tegen mijn geweten in, want wat ze op papier gezet had, vond ik niet 
interessant en niet bruikbaar. Ik gaf er geen oordeel over, om zinloze discussies 
uit te weg te gaan en haar niet te storen bij een activiteit die haar tenminste van 
schadelijker ondernemingen afhield.  
 Wat een illusie. Het duurde niet lang of ze kwam met een nieuw project. Om 
haar huis rendabel te maken besloot ze er een verdieping op te laten zetten en 
de benedenverdieping te verhuren. Op zichzelf geen slecht idee, maar de 
verwezenlijking was een kostbare zaak en ze was genoodzaakt haar reserves 
aan te spreken (als ze die toen nog had) en dure hypotheken af te sluiten. Ik 
vond dat ik haar moest waarschuwen. Ik wees haar op het risico, als ze zich in 



schulden stak. Met de superioriteit van een betweter wees ze mijn bezwaren 
van de hand. Er was een zondige neiging in haar om steeds iets wat ze nog niet 
bezat maar per se wilde bezitten al bij voorbaat te verpanden en zodanig te 
belasten dat ze, als ze het eenmaal had, alleen nog in naam en in haar 
verbeelding bezat. Daarin leek ze iemand die druipend van het zweet een 
wedstrijd tegen zijn eigen schaduw loopt om die in te halen. Als ze dan in de 
gaten kreeg dat het een vergeefse poging was, sloeg ze in blinde woede op de 
schaduw in en eiste van hem een schadeloosstelling voor de moeite, de 
teleurgestelde hoop en de verspilling aan tijd en geld. Maar de schaduw was 
alleen mijn plaatsvervanger maar en dus moest de levende Alexander ervoor 
opdraaien, of hij wilde of niet, en hij moest betalen, hoe dan ook betalen.  
 De verbouwing van het huis had haar ondertussen niet verhinderd om 
creatief bezig te zijn, zoals ik gedacht had. Soms had ze geheimzinnige 
toespelingen gemaakt op een boek dat ze aan het schrijven was en waar ze hoge 
verwachtingen van had. Uit haar woorden kon ik opmaken dat ze in het boek 
rekening en verantwoording wilde afleggen, haar leven en lijden wilde 
schilderen en blijk wilde geven van haar onverbrekelijke liefde en trouw als 
echtgenote. Ze zei meermalen doodernstig dat ze bij de conceptie van het werk 
vooral aan mij gedacht had en dat het haar enige opzet was mij te overtuigen 
van de vergissing die ik begaan had; als ik het boek eenmaal zou lezen, serieus 
en aandachtig, zoals ze eraan toevoegde, zou ik, geschokt door de ware 
voorstelling van zaken, vast en zeker zonder aarzelen bij haar terugkeren. Dat 
presenteerde ze allemaal op haar manier: dreigend, vleiend, aanklagend, de 
manier die ze zo beheerste.  
 In een eerdere passage in deze aantekeningen had ik het over de onzin van 
de literatuur. Het was een onschuldige en brave wereld die ik toen op het oog 
had, ongecompliceerd in haar leugens en roerend in haar streven om esprit en 
kunst als schaamlappen voor haar naaktheid te gebruiken. Dat was dertig jaar 
geleden. De artistieke Gannawereld van toen verschilt van de opgewonden 
beeldenstormerswereld van nu als een waterpistool van een machinegeweer. 
Vroeger speelden ze in hun theekransjes met onschuldige wapens, nu schieten 
ze echt en zijn vertrouwd met het hele vernietigingsmechanisme. Ze spelen met 
vuur, ze leggen woordmijnen, ze werpen woordbommen af, ze vergiftigen de 
wereld met drukinkt, iedere ontevreden gek, iedere publiciteitsgeile querulant 
smijt zijn wraakcomplexen van zijn schrijftafel op straat, naar roeping wordt 
niet gevraagd, naar waarheid en redelijkheid niet, het papier is geduldig, de 
zetter gewillig, het woord veil en de strijdkreet van deze tijd luidt: schrijven en 
overstemt alle verdere ellende van de mensheid, die onder een berg van papier 
langzaam crepeert.  
 Geen wonder dat ook Ganna besmet werd en haar heil in het produceren van 
drukwerk zocht, want ze was om zo te zeggen toch voor schrijfster in de wieg 
gelegd en schrijven was toch altijd de essentie van haar bestaan geweest, haar 
levendigste uiting, haar drijfveer, haar toevlucht en haar troost. En die passie, 



die zo op een ondeugd leek, zoals een goed boek er van buiten net zo uitziet als 
een slecht boek, groeide onweerstaanbaar. Ik denk dat die passie de oorzaak 
was van al haar ongeluk, haar verstoordheid, haar goddeloosheid, want die 
verving voor haar de spiegel van het hart, waarin ieder wezen met een ziel 
zichzelf herkent, zichzelf met de dood achter zijn rug, zoals op oude 
schilderijen te zien is. Zij dacht niet aan de dood, ze wist niets van de godheid 
en op de spiegel van het hart had ze een vel papier geplakt om op te schrijven, 
te schrijven en te schrijven...  
 Het dunne boekje, een roman, droeg de slappe titel De bloedende psyche. De 
uitgever die bereid was om het uit te geven hoopte waarschijnlijk op een 
schandaaltje. Hij kwam niet aan zijn trekken, want er was alleen maar een 
storm in een glas water. De brief waarmee Ganna me het resultaat toestuurde, 
was een schriftelijke knieval. Weer een plechtige liefdesbetuiging, weer de 
smadelijke verwijzing naar de noodzaak om geld te verdienen. In zijn geheel 
het gestamel van een slecht geweten.  
 Ik bladerde in het boek. Ik las enormiteiten. Mijn eerste reflex was het 
verstoppen, opdat Bettina het niet in handen zou krijgen. Maar als ik alleen op 
mijn kamer was, haalde ik het af en toe uit de stapel boeken waarin ik het 
weggestopt had, zoals je soms een weerzinwekkende curiositeit wilt bekijken 
die je aanvankelijk uit afschuw weggegooid hebt. Wat was dat en wat stond 
daar zwart op wit? Achter een wolk van sentimentaliteit en zoetelijke 
romantiek werd een smerige karikatuur van Bettina zichtbaar, een schildering 
van haar vermeende zonden en intriges, met als extra een schaamteloze bed- en 
echtbreukscène, waarin de bedrogen man bij de lezer medelijden moest 
wekken. De bloedende psyche, dat was Ganna, de witte aartsengel was Ganna, 
vervolgd en onteerd door het lesbische monster Bettina.  
 Vrienden en kennissen gaven soms blijk van medeleven. Hier en daar klonk 
uit de holen waar de loerende afgunstigen en haters zich verstopt hadden 
gefluisterd leedvermaak. Ganna maakte reclame voor haar knoeiwerk en 
spoorde haar journalistieke aanhangers aan om het in de kranten te prijzen. Op 
den duur moest ik het wel met Bettina over het boek hebben, des te meer, 
omdat ze er eerst van Hornschuch en daarna van verschillende andere kanten 
over gehoord had. Ik heb nooit iets waardigers meegemaakt dan de manier 
waarop ze de bezoedeling van haar persoon niet ter kennis nam. Zeker, ze was 
onaangenaam getroffen en ze gruwde van het geklets, of het nu goed of kwaad 
bedoeld was, maar niets kon haar kunnen bewegen om het boek te lezen of het 
ook maar met een vinger aan te raken. Voor haar was maar één ding belangrijk 
en dat zag ik jammer genoeg te laat in, namelijk hoe ik ertegenover stond en 
welke conclusies ik eruit zou trekken.  
 
  



89. Bij de rozen 
 
Bettina stond in de tuin en bevrijdde de rozen van de moorddadige luizen. Af 
en toe schold ze geërgerd, als een bloem heel erg aangetast was. Naast de pot 
met het luizenverdelgingsmiddel stond een teil, waarin een spuit dreef. Bij de 
teil was zingend en babbelend de kleine Helmut bezig. Een mooiere 
gelegenheid om met water te spelen kon je je niet voorstellen. Opeens begon hij 
wild te schreeuwen. Hij was in de teil gevallen. Ik had het jammerlijke, angstige 
brullen gehoord en kwam ademloos aanrennen. Ondertussen had Bettina onze 
spartelende zoon al uit het water getrokken. Doodgemoedereerd zette ze het 
onhandelbare kereltje in de zon om hem te laten drogen. En terwijl ik er met 
een ongelukkig gezicht bij stond, bang dat het verafgode wezentje schade 
geleden had, zei ze kalm, maar met een tedere blik op de druipende kleine man: 
‘Laat hem maar, hij zal nog wel vaker nat worden.’ En ze keerde zich weer naar 
haar luizen.  
 

90. Guerrillaoorlog 
 
Ik schreef Ganna dat ik voorlopig niets meer met haar te maken wilde hebben. 
Voor alle zakelijke en huishoudelijke aangelegenheden kon ze zich tot 
Hornschuch wenden. Vijf regels. Maar waarom “voorlopig”? Was dat niet al 
een half voorbehoud en een halve stap terug? En moest Ganna met haar 
onfeilbare neus voor mijn zwakheid, daaruit geen moed voor nieuwe acties 
putten? Voorlopig! Leg het me maar uit, want ik kan het niet. Dat ik een vijand 
van het “nooit ofte nimmer” ben, zal ik niet ontkennen. Misschien was het mijn 
stelregel, onafscheidelijk van iemand die altijd het dubbele gezicht van de 
wereld voor zich heeft, het nee en het ja. Er is daar een geheimzinnige 
vasthoudendheid aan het werk en het geestelijke grenst net zozeer aan het 
verraderlijke als de gedachte aan de passiviteit.  
 Ganna erkende de breuk niet. Haar brieven waren één en al stroop. Omdat ik 
niet antwoordde, schreef ze een wijdlopige verdediging van haar literaire 
product en liet die mij met recensies van critici van naam door dr. Mattern 
toesturen. Omdat ik nog steeds niet reageerde, gaf ze andere bemiddelaars 
opdracht om haar zaak bij mij te bepleiten. Ik zei tegen de mensen dat je na het 
eten van troep eerst van de spijsverteringsstoornis moest genezen. Ganna hulde 
zich een tijdje in stilzwijgen, dat maar al te gauw uitliep op financiële eisen. Ze 
had te weinig inkomsten om rond te komen. Voor de opvoeding en de kleding 
van de twee dochters gaf ze een veelvoud uit van wat haar volgens de notariële 
akte toekwam. De “onvoorziene onkosten” doken weer op. Er waren 
aanzienlijke “achterstanden” ontstaan; ze had dr. Mattern opdracht gegeven mij 
de “bewijzen” voor die “achterstanden” te sturen. Een deel van de 



achterstanden stamde nog uit de tijd voor de scheiding en dus had ze bij de 
scheiding niet genoeg gekregen.  
 Ik liet bij haar informeren waarom een officieel document, dat voor mij 
onomstotelijk vaststond, voor haar nooit hoefde te gelden. Ik wees haar eisen 
af, maar werd doodziek van telkens weer dat gedoe en wilde met rust gelaten 
worden, eindelijk door haar met rust gelaten worden. De doktoren hadden me 
een lang verblijf in Marrakech geadviseerd en dat had ik de kinderen 
geschreven; Ganna wilde me voor het vertrek dolgraag nog een keer zien en ik 
liet me vermurwen, ik liet me ompraten, ik ging akkoord. Het bleef niet bij één 
keer, er waren verscheidene ontmoetingen; Ganna, die diep in de puree zat, 
drong hevig aan om geld los te krijgen, het huishoudboek kwam op de 
proppen, de genummerde rekeningen werden getoond, de “bewijzen” 
passeerden de revue en ik had kunnen zeggen: wat heb ik daarmee te maken, ik 
heb de rekening allang betaald, meer dan betaald en betaal telkens de eerste 
van de maand opnieuw, het beste ermee. Maar ik wilde rust, ik wilde geen 
geschreeuw meer achter mijn rug, ik had dat jaar onverwachte successen gehad, 
stond op het punt een dure reis te maken en al was ik van plan geweest iets 
opzij te leggen voor moeilijke tijden, ik dacht: mijn hemel! en zei dat ik bereid 
was haar tienduizend schilling te schenken, waarvan ik er direct vier vijfde gaf. 
Een paar weken later publiceerde een krant waar een van haar vertrouwelingen 
in de redactie zat een interview met haar waarin te lezen was dat ze met haar ex 
om iedere bijdrage voor haar jongste kind moest vechten. Dat stond daar te 
lezen, zwart op wit. Blijkbaar had ze zich tegenover de een of andere 
onverantwoordelijke vent laten gaan en toen ze zag dat haar woordschuim 
gestold was tot drukinkt, werd ze bang en vuurde een telegram op me af 
waarin ze, tel zelf maar voor de hoeveelste keer, bij hoog en bij laag zwoer dat 
ze niet schuldig was aan die publicatie. Ik bleef heel rustig, maar om die leugen 
weigerde ik nu haar het laatste vijfde deel van het beloofde bedrag. 
Ondertussen beliefde het haar te vergeten dat het om een schenking ging en ze 
eiste de rest als een schuld op. Ze had het geld namelijk al aan een derde 
overgedragen en dreigde opnieuw met een proces. Terwijl ze helemaal geen 
recht had op het aanzienlijke bedrag dat ze van mij gekregen had, zag ze in 
mijn meegaandheid het bewijs van haar recht en die nam vooral iedere twijfel 
weg over mijn rockefellerachtige rijkdom, waaraan ze door de onkunde en 
gemeenheid van haar advocaten niet kon meegenieten. De notariële akte was 
het voorwerp van haar voortdurende studie. Overdag droeg ze hem bij zich en 
’s nachts lag hij op haar nachtkastje. Ze kende hem uit haar hoofd, maar 
desondanks verdiepte ze zich erin als een vrome jood in de Talmoed. Ze zocht 
naar een zwak punt. Ze vond het al gauw in de clausule over de maandelijkse 
bijdrage. Haar vertegenwoordigers hadden er voor de scheiding op gestaan dat 
ze een derde van mijn inkomsten zou ontvangen. Dat had ik echter beslist 
afgewezen, want ik kende Ganna en zag aankomen dat zo’n bepaling haar de 
mogelijkheid gaf eindeloos te snuffelen en rekenschap te eisen. Vervolgens 



waren we het eens geworden over een levenslange apanage van een vast 
bedrag, die met een derde deel overeenkwam.  
 En daarop richtte ze haar ontevredenheid en haar protest. Ze beweerde zoals 
gewoonlijk dat ze misleid was. Ze verklaarde de bepaling nietig en niet 
rechtsgeldig. Ze eiste het reële derde deel van mijn inkomen. Toen haar 
duidelijk gemaakt werd dat ze met haar vaste aandeel beter af was, want er 
konden jaren komen waarin ze naar dat derde deel kon fluiten, lachte ze 
ongelovig. Zij kon ook lachen; ze had immers ook nog het pandrecht. Als er 
voor mij slechte tijden aanbraken, kon ze gewoon weer de vaste uitkering 
opeisen en, als ze die niet kreeg, zich op het Bucheggerhuis richten. Voorlopig 
leek het incasseren van het derde deel haar niet alleen lucratiever, maar ze kon 
door de controle en het toezicht op mijn financiële situatie ook toegang tot mijn 
leven afdwingen en me de wet voorschrijven. Met dat doel organiseerde ze een 
wijdvertakt spionagestelsel. Ze informeerde zich over mijn uitgaven, over de 
levenswijze van Bettina en mij, ze wist te allen tijde hoeveel personeel ik had, 
hoeveel gasten, ze hield een boekhouding bij over mijn oplagen en de 
opbrengsten van de vertalingen in vreemde talen en op grond van dat materiaal 
stelde ze dringend geformuleerde eisen, waarbij ze zich op moraal, 
menselijkheid en gerechtigheid beriep. Omdat ik er niet over piekerde te gaan 
onderhandelen, begon de stroom bezwaarschriften en brieven van advocaten 
weer. Vermoedelijk was het de verbouwing van het huis die haar weer in grote 
problemen gebracht had. Maar om die te voorkomen had ze hypotheek op 
hypotheek afgesloten. De zaak werd steeds somberder en verschrikkelijker. 
Mijn enige zorg was Doris. Die was nu veertien jaar en het bedrag voor haar 
levensonderhoud ging grotendeels op aan Ganna’s hopeloze pogingen haar 
schulden te vereffenen en daarom stemde ik in met een aanzienlijke verhoging 
van de bijdrage voor het kind, met de restrictie dat voorrecht herroepen zou 
worden, als het tot een wettige aanspraak kwam. Die restrictie maakte Ganna 
woedend. Ze zag er een bewijs van wantrouwen in. De regeling werd in maart 
getroffen. In maart had ik de eerste betaling gedaan. In oktober vond Ganna dat 
ze ook recht had op het deel voor het eerste kwartaal. Een lawine van brieven. 
Twee nieuwe advocaten kwamen in beeld. Bij Hornschuch werd het dossier 
Herzog-tegen-Herzog langzamerhand torenhoog. Radeloos schudde hij zijn 
hoofd. Radeloos kwam hij bij mij, radeloos stond hij voor Bettina en zei: 
‘Kannietverstaan.’  
 

91. Bettina ontheemd en ik omsingeld 
 
Naarmate de tijd verstreek, merkte ik niet dat Bettina de moed verloor, haar 
hoop en, wat het ergste was, haar vertrouwen. Ik merkte niet dat ze zich pijnlijk 
getroffen van mij afkeerde, dat ze zich eenzaam voelde, teleurgesteld en meer 
dan ooit verraden. Ik merkte niet dat ze geen plezier meer had in het huis, dat 



het landschap haar niets meer zei, dat de bloemen onder haar handen 
verwelkten en dat de mooie dingen doodgingen. Ik merkte niet dat ze het koud 
had, dat haar vingernagels meestal blauw van de kou waren. Met 
vooruitziende oplettendheid wijdde ze zich aan de opvoeding van de kleine 
Helmut, waarbij haar voornaamste doel was zich niet te laten gaan en haar 
emoties tegenover hem te beheersen, maar dat ze mij ik daarbij als 
afschrikwekkend voor de geest had, merkte ik niet.  
 Was het Ganna gelukt, nu al gelukt om ook deze intieme en sterke band te 
verbreken? Bettina is geen vrouw die gauw huilt. Ze leeft niet naar de uitspraak 
van Kierkegaard, dat het voor een christenmens oneervol is om nooit te huilen. 
Alles speelt zich diep van binnen af en achter een glimlachend gezicht. Ze lijkt 
op de ganzenhoedster in het sprookje die van de koningszoon verwacht dat hij 
zich in het fornuis verstopt, voor ze haar leed klaagt. En ik betwijfel of ze in het 
fornuis daartoe besloten had. Ze maakte het voor mij dus gemakkelijk om niets 
te merken. Ik herinner me dat ik een keer bijna wakker werd: in een brief 
maakte ze er een heel schuchtere en heel verhulde toespeling op dat er vaak 
roekeloze gedachten aan zelfstandigheid door haar hoofd gingen, en als ze aan 
de vrijheid dacht die ze als jong meisje genoten had, zou ze het liefste alles laten 
staan en liggen om de wereld in te vluchten en helemaal op eigen benen te 
staan. Ik schrok wel van die bekentenis, maar dikhuidig als ik was, stond ik er 
niet bij stil. Ik kende haar te weinig. Nooit had ze het over haar hart gekregen 
om tegen me te zeggen: laten we er een eind aan maken, laten we uit elkaar 
gaan. Al geloofde ze absoluut niet, zoals de meeste vrouwen, dat ze 
onvervangbaar was, ze begreep juist toen dat ik haar vlucht en de breuk niet 
verwerkt en niet eens begrepen zou hebben. Zelden heeft iemand een ander 
met zoveel grootmoedigheid in zijn gevoel en zijn oordeel bedacht als zij 
tegenover mij. Ze ging ervan uit dat ik haar nodig had. Nu, ze liet van zich 
profiteren. Profiteren en nog eens profiteren. Ik profiteerde van alles in het 
leven, alles wat me beschermde, bevestigde en rust gaf. Dus ook van haar. Ik 
weet dat ze voelde dat ik van haar hield. Met die liefde was ze maar al te 
vertrouwd, ze wist dat het een heel blok liefde was, een gebergte van liefde, 
maar onbegaanbaar, onbehouwen, ontoegankelijk en vreemd monstrueus. Je 
moest het veroveren, je moest het leren verzorgen, duiden en soms zelfs 
vinden. Maar hield ze dan niet meer van me? Soms vroeg ik me dat af, zoals 
een hypochonder met ingebeelde kwalen zich de dood voorstelt. Want dat 
Bettina zonder respect geen liefde op kon brengen, dat wist ik zeker. De 
bewondering die ze al vroeg voor haar vader had, bepaalde haar verhouding 
tot de mensen en haar leven als vrouw. Doordat haar subtiele zintuiglijkheid 
alleen op een fantasieprikkel reageert, kan ze in de liefde alleen op een hoog 
geestelijk niveau bestaan. En zonder lief te hebben kan ze helemaal niet bestaan. 
Ik had dus ook moeten weten waarom ze als een vreemde door haar huis liep. 
Ze deed haar werk als huisvrouw, ze zorgde voor rust en orde, ze zorgde voor 
Ferry, Elisabeth en Doris, als die bij me in huis waren, ze was blij als haar 



dochters in de vakanties kwamen, maar het leek allemaal buiten haar om te 
gaan. Nu begrijp ik het. Iemand die zijn plicht doet, die altijd maar zijn uiterste 
best doet, kan voor anderen een voorbeeld zijn en iemand op wie anderen zich 
kunnen beroemen, maar wordt voor zichzelf een last en een plaag en in de 
eenzame uren breken de kunstmatige dammen en een zee van treurnis 
overspoelt hem.  
 Ik begrijp nu ook haar steeds sterkere behoefte om het huis uit te gaan. Ze 
wilde tot zichzelf komen en zichzelf terugwinnen. Ze ging alleen de bergen in, 
ze ging soms naar Wenen om bij haar vriendin Lotte Waldbauer onder te 
duiken en ging dan weer een paar dagen naar haar oude leraar compositie in 
Salzburg. Ze hield van de snelheid en het alleenzijn in de auto; vaak besloot ze 
na een slapeloze nacht een eind te gaan rijden en legde dan een briefje op mijn 
schrijftafel. Dan miste ik haar, ongeveer zoals je een hoed mist die door de 
storm van je hoofd geblazen is. Ze ging weg, ze kwam terug, “hield een oogje in 
het zeil”, zoals ze het spottend noemde, verdween weer en plotseling verlangde 
ze buiten naar de kleine Caspar Hauser, en als ze die dan in haar armen hield, 
had ze die misschien wel ver weg meegenomen, als dat mogelijk geweest was. 
Ze had geen rust meer, ze had niet meer het gevoel dat het lot haar genadig was 
en ze voelde zich ontheemd. Ja, ik miste haar als een weggewaaide hoed. Er zit 
een verbazingwekkende onwetendheid in mannen, waardoor ze denken dat ze 
een vrouw bezitten, als ze haar bezitten. Zelfs de meest empathischen onder 
hen vervallen in die stompzinnige vergissing van het lichaam. Zelfs de 
intelligentsten zijn nog dieren voor wie de stal en het hol taboe zijn.  
 Mijn enige excuus is dat ik krampachtig moest kijken en luisteren waar mijn 
vervolgster haar toverkunsten als heks voorbereidde. Het was nu zover dat het 
hart in mijn keel klopte, wanneer de post een brief van haar bezorgde. Het idee 
dat ik haar moest zien was een nachtmerrie, maar het onbegrijpelijke was dat ik 
tijdens een verblijf in de stad naar haar toe ging om te voorkomen dat ze bij mij 
kwam. Ik leerde de verschrikkelijkste manier van slapen kennen die er is: erbij 
liggen alsof je onteerd bent, erbij liggen met een opengereten borst, omdat je 
onverdraaglijk lijdt onder de ongekende boosheid van het lot. En daarbij 
slapen. En in je slaap in discussie gaan met dat lot. Je verweren, je 
rechtvaardigen, niets bereiken, in het luchtledige praten met pijn in je keel van 
het smeken en klagen, van woede en verontwaardiging, en wakker worden met 
een verbrijzelde schedel. Tijdens mijn werk zat ik erbij als iemand op wie links 
en rechts een geladen revolver gericht wordt. Als ik het huis uit moest, was ik 
bang voor mijn jongen. Een ondoorgrondelijke angst, de angst voor de Ganna-
demomen. Ik liep rond in afwachting van wat ze nog meer zou bedenken, waar 
de volgende brand zou uitbreken. Dit duurde nu al jaren en een eind was niet 
in zicht. Ik had een vurige wens: de jaren terug kunnen draaien, om te zorgen ik 
haar nooit ontmoet had. Welk recht had ze om zo huis te houden in mijn leven 
en in wiens opdracht deed ze dat? Wat was ze voor een schepsel dat ze zich 
ongestraft aan alle menselijke afspraken kon onttrekken om door een wereld te 



razen die ze als haar buit beschouwde, een waanwereld met waanverdragen en 
waanveldslagen?  
 Maar nu loop ik een beetje op de zaak vooruit.  
 

92. Drie nobele mensen 
 
Door de boosaardige logica die de gebeurtenissen vaak eigen is, gebeurde het in 
die tijd dat de belastingdienst ontdekte dat Ganna sinds haar scheiding 
verzuimd had pensioenpremie te betalen en eiste dat ze die op korte termijn 
alsnog betaalde. Het ging om een buitengewoon hoog bedrag en door de boete 
werd het bijna verdubbeld. Ganna tekende protest aan, maar protesteren tegen 
de vastberadenheid van de staat, die zijn burgers brandschat, heeft geen zin. 
Het enige wat ze bereikte was uitstel. Ze rende naar verschillende advocaten, 
maar die konden haar ook niet helpen. Ze grepen naar de gebruikelijke 
middelen om de uiterste datum nog verder uit te stellen, waardoor de kosten en 
de rente weer hoger werden. Had ze nog over het geld beschikt dat ze volgens 
de bepalingen van de scheidingsovereenkomst voor noodgevallen had moeten 
reserveren, dan was er niets ernstigs gebeurd, dan had ze dat gewoon moeten 
opofferen. Maar daar was al geen groschen meer van over. Het huis kon ze ook 
niet zwaarder belasten, want de hypotheekrentes kostten haar toch al een deel 
van haar uitkering, en haar overige schulden groeiden iedere maand aan.  
 In die noodsituatie wendde ze zich natuurlijk tot mij. We hadden een 
bijeenkomst, waarin ze me aandoenlijk smeekte de belastingschuld op me te 
nemen. Ze beweerde dat dat volgens een van haar advocaten de enige weg was 
om het verschuldigde bedrag tot tot een fractie terug te brengen. Zoiets had ze 
me van tevoren al geschreven en ik had bij Hornschuch geïnformeerd, maar die 
leek bang te zijn voor illegale praktijken en zei dat ik me niet in het labyrint van 
de advocatuur moest laten lokken. Maar al was het ongevaarlijk geweest, ik 
had Ganna toch niet uit de brand kunnen helpen; ik zei dat mijn situatie de 
laatste tijd zo verslechterd was, dat ik het al heel moeilijk vond de gewone 
afspraken na te komen. Ze stootte een minachtend lachje uit, net alsof ik 
geweigerd had het middageten in een pension te betalen. Toen maakte ik de 
onvoorzichtige opmerking dat we misschien aan hulp konden denken, als zij 
het pandrecht op het Bucheggerhuis ophief; dan kreeg ik de kans om het bezit 
te laten belenen. Dat horen, mij met een venijnige blik aanstaren en in een 
krampachtig geschreeuw uitbarsten was voor Ganna een en hetzelfde. Ze deed 
of het pandrecht haar dierbaarste, teergeliefde kind was, dat ik haar wilde 
ontnemen. In haar hysterische razernij hoorde ik steeds maar dat ene woord: 
chantage. Mijn voorstel betekende chantage. Op alles was ze voorbereid, 
behalve daarop. Doordat ik haar haar grootste houvast durfde te ontnemen 
begreep ze wat ze van mij te verwachten had. Ik was naïef genoeg om me te 
verdedigen. Ze had naast het pandrecht ook nog de notariële akte, zei ik en 



citeerde de uitspraak van een vriend, die een keer gezegd had: een notariële 
akte is een scheermes, je hoeft je maar te bewegen of je begint te bloeden. Zeker, 
antwoordde ze met een moeizaam verhulde triomfantelijkheid, maar het 
pandrecht maakte deel uit van de notariële akte en daaraankomen betekende 
een aanslag. En terwijl ze zo schuimbekte en mij van chantage beschuldigde, 
pakte ik mijn hoed en liep weg.  
 Er gingen een paar weken voorbij waarin ze zich erbarmelijk afsloofde. De 
klem van de belastingdienst benam haar de adem en door kleine, gedeeltelijke 
betalingen kreeg ze telkens weer uitstel. Om haar overige schuldeisers te sussen 
had ze het systeem van de schuifschuld gekozen. Ze betaalde de een en nam 
een tweede, derde of vierde schuld op zich onder nog drukkender 
voorwaarden. Ze begon maanden van haar uitkering en de huur die ze voor het 
huis ontving te verpanden. De advocaten die ze in dienst genomen had en die 
voor haar de kantoren afliepen en verzoekschriften indienden (het waren er in 
die tijd al drie of vier) werkten ook niet voor niets. Ze hield hen aan het lijntje 
en tekende schuldbrieven. Ik vroeg me af en infomeerde bij anderen hoe dat 
kon: schuldbrieven waren toch geen contant geld en je kon daar toch niet 
eindeloos zaken mee doen? Tot een ingewijde me uit de droom hielp en zei: 
met een notariële akte kan iemand jarenlang van lening naar lening voltigeren, 
doordat de ene lener immers niets van de andere hoeft te weten en iedereen in 
dit bijzondere geval de firma Alexander Herzog als een florerende zaak 
beschouwt. Aha, dacht ik, een notariële akte is blijkbaar niet alleen een 
scheermes, maar ook een geldschijter; goed dat ik het weet; welke 
voortreffelijke eigenschappen zou die verder nog hebben?  
 Hoewel het een ellendig rotleven was dat Ganna zo leidde, belaagd door 
schuldeisers, ingesnoerd door schuldbrieven en in het nauw gedreven door de 
belastingdienst, had ze al die rampen, waar ze allang aan gewend was en 
waaraan ze zich in zekere zin aangepast had, fatalistisch aanvaard, als die 
ernstige bedreiging van haar huisbezit er niet geweest was. Als het tot een 
gedwongen verkoop kwam, was ze verloren. Dat zei ze tenminste steeds weer 
tegen zichzelf en bij de gedachte begon ze al te klappertanden van angst. Ik 
kreeg de kans haar te observeren en begon zelfs te vermoeden hoe de 
verhouding tot de dingen van waarde zich in haar innerlijk geleidelijk 
ontwikkelde. Het huis dat ze bezat aan de ene kant en het pandrecht op het 
Bucheggerhuis aan de andere kant wekten die rabiate bezitsdrang en 
opgezwollen door die drang bevoer ze met een onwrikbaar vertrouwen de 
woelige baren van haar leven. Zolang ze die twee vast in handen had, waande 
ze zich onkwetsbaar tegen storm en ondergang. Het huis waar ze woonde en 
het huis dat Bettina bezat (wat mij betreft: ik was in haar ogen een willekeurig 
verplaatsbaar voorwerp) verhielden zich tot elkaar als een al opgegraven schat 
tot een voorlopig alleen gedroomde schat, waarvan je weet waar hij ligt, en 
waarvoor je alleen nog niet de juiste toverformule kent om hem in veiligheid te 
brengen. Een onuitsprekelijke zaligheid kon zich van haar meester maken, als 



ze zich in haar gewaagde fantasie voorstelde hoe ze op een dag de 
sprookjesachtige villa aan het meer zou betrekken en er getuige van was hoe 
haar roofzuchtige rivale zich met haar koffers door een achterdeur uit de voeten 
maakte.  
 Intussen kreeg ze iedere dag meer tegenslagen te verwerken. Nadat dr. 
Sperling, dr. Wachtel, dr. Greif en dr. Tauber hun juridische tanden op de harde 
belastingnoot stukgebeten hadden, zonder noemenswaardig resultaat, kreeg de 
vijfde die Ganna raadpleegde, een zekere dr. Storch, een geniale inval. In een 
lang gesprek zei hij namelijk dat de autoriteiten, toen ze nog in een rechtsgeldig 
huwelijk met mij samenleefde, niet bevoegd waren om pensioenpremie te 
innen. Ganna knikte treurig en instemmend. Er was geen geleerd commentaar 
voor nodig om haar aan dat droevige feit te herinneren. Maar de advocaat had 
met zijn opmerking een zekere bijbedoeling. Hij heeft de zaak nog eens 
zorgvuldig overwogen, zegt hij, en bij het bestuderen van de akten is hij op een 
kleine vormfout gestuit. Een vormfout? Ganna wordt gewoon duizelig van 
opwinding; ze vraagt stamelend wat de advocaat, die voor haar ogen opeens in 
een hemelse cherub verandert, met zijn geheimzinnige toespeling bedoelt. Hij 
zet het glimlachend uiteen. Klaarblijkelijk zijn ze, waarschijnlijk in de haast van 
de ambtelijke beslommeringen, vergeten mijn Duitse staatsburgerschap in 
aanmerking te nemen. Met haar hand op haar borst informeert Ganna 
ademloos welke conclusie daaruit getrokken kan worden. We kunnen 
misschien de scheiding aanvechten, antwoordt dr. Storch. Bij deze woorden 
schrikt Ganna toch, wellustig weliswaar, maar ze schrikt. Ze geeft de cherub in 
overweging dat ik ondertussen een nieuw huwelijk gesloten heb. Waarop de 
cherub zegt dat dat niets verandert aan de zaak. Waarop Ganna, met dezelfde 
wellustige schrik, schreeuwt dat dat, om godswil, bigamie zou zijn. Waarop de 
cherub haar uitbundigheid dempt en haar maant om met zulke termen 
voorzichtig te zijn. Voorlopig ziet hij in het interessante feitenmateriaal alleen 
een middel om een zekere druk op de belastingdienst uit te oefenen.  
 De vondst van dr. Storch was in zoverre juist, dat mijn scheiding van Ganna 
alleen door een Oostenrijkse en niet door een Duitse rechtbank voltrokken was. 
Omdat ik al tientallen jaren in Oostenrijk woonde, werd de scheiding volgens 
Oostenrijks recht voorlopig als geldig beschouwd. Hornschuch had echter al 
zien aankomen dat er op een dag problemen zouden kunnen ontstaan en erop 
aangedrongen dat Ganna een brief aan het dossier toevoegde waarin ze zich 
bereid verklaarde te allen tijde, zodra dat van haar verlangd werd, ook de 
Duitse scheiding zich te laten voltrekken. Maar dat was ze allang vergeten. 
Toen later haar geheugen opgefrist werd, beriep ze zich op de dwang waarin ze 
volgens haar verkeerd had.  
 Maar om bij de volgorde van de gebeurtenissen te blijven: van het gesprek 
met dr. Storch ging Ganna met bonzend hart naar huis. Ze was helemaal in de 
war van geluk. De behoedzame opening door de advocaat was voor haar al een 
gewonnen proces. Een juridische vaagheid betekende het elimineren van een 



lastig feit. Een vormfout betekende: de scheiding heeft niet plaatsgevonden en 
Ganna is dus nog steeds de rechtmatige mevrouw Herzog. Met ongewenste 
contracten sprong ze om als met dienstbodes, die ze eruit gooide, als ze haar 
tegenspraken. Als liefhebbende echtgenote dacht ze vooral aan het gevaar dat 
mij bedreigde. Met een vreugdevolle huivering bedacht ze dat ik door mijn 
tweede huwelijk een misdrijf begaan had. Toen ze het kantoor van Storch 
verliet, had ze maar één probleem voor mij gezien, al was dat wel heel pijnlijk, 
wanneer ik onverbiddelijk bleef; toen ze de tram instapte, zag ze me al in het 
tuchthuis zitten. De vorige dag had ze gehoord dat ik verwacht werd in het 
sanatorium, waar ik twee of drie keer per jaar naartoe moest voor mijn interne 
kwaal. Ze wist ook dat Bettina met me mee zou gaan. Des te beter, dacht ze, 
dan zullen we die vrouw eindelijk uit het zadel kunnen lichten. Mij wilde ze 
voorlopig zoveel mogelijk ontzien. Ze wilde mij het vernietigende bericht onder 
vier ogen en met de grootste discretie overbrengen. Natuurlijk moest ze er na al 
het voorafgaande op voorbereid zijn dat ik zou weigeren haar te ontvangen of 
naar haar toe te komen, maar in dit geval vertrouwde ze op het belang van de 
tijding die me wachtte, want het ging, zoals ze zei, om mijn eer en mijn 
reputatie. Ze hoorde mijn smeekbeden al en ze zag Bettina al voor zich op de 
knieën...  
 Op de morgen dat mijn aankomst door een van de mensen die voor haar 
werkten doorgegeven werd, liet ze vragen of ik aan de telefoon wilde komen. 
Haar werd verteld dat de dokter telefoongesprekken verboden had en welke 
onderhandelingen dan ook; ik moest me zorgvuldig in acht nemen. Dan moest 
ze mevrouw Bettina spreken, antwoordde Ganna verontwaardigd; ze belde om 
dringende redenen en mijn bestaan stond op het spel. Dat werd aan Bettina 
doorgegeven. In die tijd was Bettina tegen Ganna’s trucs om discussies uit te 
lokken nog niet zo met onverschilligheid gewapend als later. Ze dacht dat het 
groot alarm misschien toch een reden had en ging met tegenzin naar het toestel. 
Ganna kon alleen maar stotteren. Ze wilde haar krijgsplan niet verraden, maar 
anderzijds kon ze haar triomf, die ze als bezorgdheid inkleedde, niet voor zich 
houden. Er was een rampzalige wending in de belastingkwestie opgetreden, zo 
luidde de boodschap ongeveer die ze in Bettina’s oor trompetterde, en 
gemeenschappelijk overleg was noodzakelijk; ook Bettina moest aan het 
overleg deelnemen en natuurlijk de advocaten van beide partijen, en uitstel 
stond gelijk aan zelfmoord; met gespeelde vriendelijkheid vroeg Bettina of ze 
ook mocht weten waar het om ging. Daar borrelde uit Ganna op – je zag 
letterlijk haar opengesperde ogen – dat de scheiding ongeldig was en mijn 
huwelijk met Bettina onwettig, want een van haar scherpzinnigste advocaten, 
een hoogstaand man overigens, had haar die gruwelijke mededeling gedaan; 
we moesten dus zo snel mogelijk aan de onderhandelingstafel gaan zitten als 
drie nobele mensen; als drie nobele mensen aan de onderhandelingstafel gingen 
zitten om een ongeluk te verhoeden, hoefde je aan een bevredigend resultaat 
niet te twijfelen; de volgende stap moest zijn de lopende belastingschuld uit de 



wereld te helpen en over de rest zouden we het loyaal en vriendschappelijk 
eens worden. Bettina, die door de woordenvloed overdonderd was, zei: ‘O ja, 
mevrouw Ganna? Dank u wel, ik zal het Alexander zeggen.’ En ze herhaalde, 
half zenuwachtig en half geamuseerd, wat Ganna haar toegebulderd had. Ik 
haalde mijn schouders op. Ik had geen idee wat het allemaal te betekenen had.  
 

93. Dertig tot veertig advocaten 
 
Toen haar liefderijke vredesroep onbeantwoord bleef, goot ze haar morele 
verontrusting in de vorm van een brief. Ik ben buiten mezelf, schreef ze. Ik hoorde 
de holle stem en de aanklagerige nadruk op de laatste twee woorden met een 
effectverhogende pauze ertussen. Wat, ze reageren niet, die verblinde lui, zei ze 
verbijsterd tegen zichzelf, ze weigeren de vriendenhand? Heb je ooit zoiets 
meegemaakt? Vrijwillig je ondergang tegemoetgaan?  
 Ze wil niet het verwijt krijgen dat ze niet al het mogelijke gedaan heeft om 
het ongeluk van mijn en Bettina’s hoofd af te wenden. In die zin schrijft ze me 
een tweede brief, een van haar meesterlijk tartuffiaanse juridisch-ethische 
epistels. Ik geef geen antwoord, hoewel de bode staat te wachten. Ze geeft dr. 
Storch opdracht mij per brief juridische instructie te geven. Ik gooi de brief in 
de prullenbak. Onmiddellijk daarop krijgt ze ruzie met de ex-cherub, waarom 
kan ik niet zeggen, en gaat een intellectuele verbintenis aan met een zekere dr. 
Kranich, die me opnieuw overvalt met een geschrift waarin de belastingkwestie 
en de scheidingsaangelegenheid sluw met elkaar verknoopt zijn. Omdat de 
heer Kranich een voormalig parlementariër is, zoals ze mij door een 
tussenpersoon laat weten, hoopt ze met deze oudbakken waardigheid een 
bijzondere indruk op me te maken. Ik geef geen antwoord.  
 Ze begeeft zich naar het sanatorium. Ze wordt niet binnengelaten. Ze 
schreeuwt tegen de portier, ze scheldt de huisdame uit en dient een protest in 
bij de chef-arts. Ze wordt desondanks niet bij me toegelaten. Nu denkt ze alles 
gedaan te hebben om het dreigende noodlot van mij af te wenden. Een zevende 
advocaat, dr. Schwalbe, niemand kan doorgronden waarom er weer een nieuwe 
nodig is, stelt Hornschuch op de hoogte van de komende aanklacht wegens de 
ongeldigheid van de scheiding. Hornschuchs klaarblijkelijke kalmte wekt 
Ganna’s woede. Ze vermoedt dat er iets gevaarlijks achter zit, die man zit haar 
in de weg, hem moet ze allereerst uitschakelen. Ze stelt een geschrift van 
tweeëntwintig groot-foliopagina’s tegen hem samen en dient dat in bij de 
advocatenkamer. Ze beschuldigt hem daarin van plichtsverzuim en 
eigenmachtig handelen; om haar tot een scheiding te dwingen, zou hij buiten 
mij om en zonder mijn medeweten opdracht hebben gegeven haar inkomsten te 
blokkeren. Alweer chantage, hallo, hallo, met wie spreek ik? Hier chantage? 
Nee, daar chantage. Hornschuch is genoodzaakt haar wegens smaad te 
dagvaarden. Tijdens het proces word ik als getuige gehoord en kan er 



natuurlijk niet omheen de beschuldiging als een lichtvaardig verzinsel te 
bestempelen. Mijn getuigenis maakt indruk op de rechter; ik ben overweldigd; 
ik schets een beeld van mijn onophoudelijke achtervolging door die vrouw; in 
feite maak ik van mezelf zo een ridder van de droevige figuur. Ganna wordt 
veroordeeld tot een aanzienlijke geldboete, dat is alles. Omdat al het geld dat ze 
uitgeeft van mij afkomstig is en haar door mijn werk toevloeit, ben ik eigenlijk 
degene die de boete betaalt. Nadat het vonnis uitgesproken is, komt Ganna op 
me af, haalt een peer uit haar handtas, reikt me die aan, verlegen als een 
handtekeningenjager, en fluistert veelbetekenend: ‘Een alexanderpeer... je 
lievelingspeer...’ Hoe was het toen ook weer? ‘Ik geef je de scheiding voor je 
verjaardag...’ Steeds weer hetzelfde wegzinken in de waan.  
 In haar duistere obsessie om het vermeende complot Hornschuch-Bettina te 
onthullen en op te rollen dient ze via een achtste advocaat, dr. Fischlein, een 
aanklacht in tegen Bettina, die haar, Ganna, in het bijzijn van getuigen van 
leugenachtigheid beticht zou hebben. Ook weer uit de lucht gegrepen, de 
geboorte van een haatdroom, want Bettina noemt tegenover andere mensen 
nooit Ganna’s naam. Maar Ganna bekommert zich niet om feiten en nu begint 
de grote schoonmaakactie en de advocaten zijn de schoonmakers, dat gaat in 
één moeite door. Het onzinnige paar (Bettina en ik) is er niet van te overtuigen 
dat de zaak verloren is, maakt ze zichzelf wijs, goed, ze willen het blijkbaar zo, 
mijn geweten is schoon, en eindelijk laat ze, bijgestaan door een nieuwe 
advocaat, dr. Pelikan, de hoofdmijn ontploffen: het juridisch appel tegen de 
scheiding en daarmee tegen mijn huwelijk met Bettina. Hornschuch pareert de 
steek met een zogenaamde rechtsvordering tot bevestiging, die voor de 
administratieve rechtbank komt en Ganna heel ongerust maakt, want alles wat 
zij van haar kant tegen Bettina en mij onderneemt, lijkt haar toelaatbaar en God 
en de mens welgevallig, terwijl alles wat tegen haar ondernomen wordt een 
schandelijke overtreding is, zoals ze de hele wereld met schril geschreeuw 
verkondigt. Maar dat helpt niet, ik moet naar Wenen om voorzorgsmaatregelen 
te treffen en bij een juridische autoriteit een attest te vragen dat zowel mijn 
scheiding als mijn tweede huwelijk rechtsgeldig zijn. Het kost tijd, het kost 
geld, het kost zenuwen en het kost denkwerk. Ik raak murw. Ik kan over niets 
anders meer praten. Vrienden die ik in de stad tegenkom vertel ik verward en 
onsamenhangend over de monsterlijkheden waarin ik dreig te stikken. In het 
hotel zit ik urenlang aan een tafel patience te spelen.  
 Maar waarom is Ganna opeens verlamd in haar wraaktocht, wil ze de 
aanklacht tegen bepaalde “schulddelgingen” intrekken en verontschuldigt ze 
zich met haar meelijwekkende nood? Dat heeft niets te betekenen, het is een 
tijdelijke inzinking, het angstige aarzelen van de pyromane, voor ze de 
brandende lucifer in de droge hooiberg gooit. De idylle van de graaf van 
Gleichen duikt op in een nieuwe versie: ze laat Bettina voorstellen mij met haar 
te delen. (Pardon? Ongeveer zoals twee katten samen een muis delen?) Ganna 
wordt dan de rechtmatige vrouw in Wenen en Bettina krijgt dezelfde functie in 



Ebenweiler; de competenties kunnen scherp gescheiden worden. Omdat de 
nobele bedoelingen op niet-begrijpend zwijgen stuiten, wendt ze zich tot een 
pastoor, over wie ze haar verteld hebben dat hij een mensenvriend is, en 
probeert hem zover te krijgen dat hij haar met mij verzoenen wil. God weet wat 
ze hem allemaal verteld heeft; de geestelijke schrijft mij een nogal 
aanmatigende brief. Ik vind dat je wat een priester zegt niet kunt negeren en in 
plaats van het met tien regels af te doen (zie Stanger-Goldenthal), vul ik zeven 
pagina’s met de schildering van Ganna’s karakter en mijn onverdraaglijke 
situatie.  
 Nadat ze de plotselinge aarzeling of inzinking of wat het was te boven is 
gekomen, neemt Ganna de strijd met verdubbelde energie weer op. Wie is de 
meestgevreesde vijand? Hornschuch. Die zal ze dus eerst aanpakken. Ze doet 
hem voorstellen om hem te verleiden met haar in onderhandeling te gaan. Ze 
gedraagt zich tegenover hem als tegenover een roofdier, dat je af en toe een 
stuk vlees toewerpt om te zorgen dat het niet bijt. Ze haat hem uit de grond van 
haar hart, maar het fenomeen “advocaat” maakt haar in iedere 
verschijningsvorm zo bijgelovig, dat ze de kluts kwijtraakt en totaal verkeerde 
maatregelen neemt. Ze voert kostbare interlokale telefoongesprekken met hem. 
Midden in haar andere bezigheden komt ze plotseling op het idee naar 
Ebendorf te gaan, waar Hornschuch tegenwoordig woont, de zetel van de 
arrondissementsrechtbank, zes kilometer van Ebenweiler. Een plezierreisje. 
Zeven uur in de trein zitten, eventueel ook ’s nachts, maakt haar net zo weinig 
uit als andere mensen een spelletje kaart. Die vrouw heeft zenuwen als 
staalkabels. Het doel van deze expedities is drievoudig. Ten eerste wil ze 
Hornschuch inpakken en kleinkrijgen; ze vleit hem om hem van de 
rechtvaardigheid van haar zaak te kunnen overtuigen. Ten tweede is de 
nabijheid van de arrondissementsrechtbank een stimulans voor haar; natuurlijk 
heeft ze ook al een plaatselijke advocaat in de arm genomen, de elfde of de 
twaalfde, een politieke tegenstander van Hornschuch, met wie ze de gehate 
man ten val hoopt te brengen. Ten derde heeft ze in de gelagkamer van het 
hotel waar ze verblijft aan de stamtafel nuttige relaties aangeknoopt met allerlei 
provinciale bonzen en kleinsteedse notabelen, wie ze sluw stroop om de mond 
smeert, waarbij ze haar reactionaire gezindheid benadrukt en zich met het 
partijwezen inlaat. Op gezellige bieravonden vertelt ze de uiterst nieuwsgierige 
luisteraars larmoyante verhalen uit het martyrium van haar huwelijk of hoe ze 
onbarmhartig door een zekere dame in Ebenweiler vervolgd wordt.  
 Op een dag tussen Kerstmis en Nieuwjaar deed ze weer een overval op 
Hornschuch. Ze smeekte hem mij te bewegen tot hervatting van de betalingen 
voor Doris, die ik sinds een paar maanden gestaakt had. Dat ik het geld tot op 
de laatste heller en pfennig voor het kind uitgegeven had, vertelde ze er 
natuurlijk niet bij. Toen Hornschuch haar daaraan herinnerde, antwoordde ze 
met een onlogische woede dat zij de moeder was, en als zij het geld niet kreeg, 
beschouwde ze het als niet gegeven. ‘Ik begrijp het,’ antwoordde Hornschuch 



met een glimlach die Ganna duivels noemde, ‘uw dochter is het levende 
schuldbewijs, dat u de vader voorlegt, als u het moeilijk krijgt. Prachtig idee.’ 
‘Nee!’ tetterde Ganna wit van woede. ‘Ik wil alleen niet dat mevrouw Bettina 
bepaalt hoeveel mijn kind door haar vader toegekend krijgt. Het is een 
schande.’ ‘Mevrouw Bettina is hier helemaal niet aan de orde,’ merkte 
Hornschuch koeltjes op. Ze zat kwaad voor zich uit te schelden en opeens werd 
ze zo week als een spons die je in het water doopt, begon te snikken en 
schilderde hem zo’n ongelofelijk beeld van haar toestand, dat hem, zoals hij mij 
vertelde, even niet wist waar hij kijken moest. Hij zei dat er misschien een 
regeling met haar schuldeisers getroffen kon worden, maar voor dat doel moest 
ze volledige inzage geven in haar schulden en vooral de advocaten afdanken. 
Maar daar blameerde hij zich mooi mee. Ze ging als een razende tekeer. 
Voorwaarden? O nee, zover was ze nog lang niet. Van haar advocaten afzien? 
Dat ontbrak er nog maar aan. Om zich aan de vervolging door mevrouw 
Bettina bloot te stellen? Ze keek wel mooi uit. Dat zouden we niet beleven. Ze 
hadden immers al geprobeerd haar ontoerekeningsvatbaar te verklaren, maar 
die intrige was godzijdank mislukt. (Ze stootte een hard gelach uit en keek 
Hornschuch doordringend aan als een rechercheur die een moordenaar bijna 
ontmaskerd heeft.) Hoezo mislukt? vroeg Hornschuch geïnteresseerd. Ja, ze 
was direct naar een beroemde psychiater gegaan en die had haar na een 
gesprek van twintig minuten een schitterend attest over haar geestelijke 
gezondheid gegeven; als Hornschuch het wilde zien, prima! En ze wroette al in 
haar aktentas naar het document, dat haar blijkbaar met evenveel vreugde 
vervulde als het getuigschrift van de grote oppertovenaar aan de kleine 
ondertovenaar.  
 Toen het gesprek met Hornschuch geen succes had, huurde ze een slee en 
kwam een halfuur later naar het Bucheggerhuis. Ons dienstmeisje wist wie ze 
voor zich had en liet haar niet binnen. We zaten juist aan de thee, Bettina en ik 
en Doris, die in de kerstvakantie bij ons op bezoek was. We hoorden Ganna 
buiten voor de deur razen en tieren. Bettina trommelde met haar vingers op het 
tafelkleed en zei zacht: ‘Niet naar buiten gaan. Niet naar buiten gaan.’ Ik ging 
toch naar buiten. Ik moest die vrouw toch wegkrijgen. Ik viel tegen haar uit. 
Wat ze wilde? Ja, wat zou ze willen? Geld. Ze kreunde, huilde en rochelde om 
geld. Daartussendoor scheldwoorden en verwijten. Een paar meter verderop 
stond de slee; de koetsier op de bok zat de hele tijd zijn hoofd te schudden, wat 
vreemd genoeg een diepe indruk op me maakte. In de gang stond het 
geschrokken personeel. Aangestoken door Ganna’s gebrul begon ik ook te 
schreeuwen. Niemand in huis had me ooit horen schreeuwen. Er is er ook maar 
één op de hele wereld die me zover gekregen heeft dat ik ging schreeuwen, en 
dat is Ganna. Ik weet niet meer hoe ik het voor elkaar kreeg dat ze weer in de 
slee stapte. Ik stond bij de trap en wachtte tot het met belletjes behangen paard 
met de hoofdschuddende koetsier in het donker verdwenen was. Terug in huis 
riep ik Bettina. Ze had zich opgesloten in haar kamer. Doris stond voor de 



theetafel en keek me met grote, bange en medelijdende ogen aan. Ik ging naar 
mijn slaapkamer en liet me op bed vallen.  
 Toch waren dit allemaal nog maar voorpostengevechten van Ganna. Kort 
daarop berekende ze dat ik haar vijfentwintigduizend schilling schuldig was. 
Hoe ze aan dat mooie ronde bedrag kwam, kan ik niet zeggen. Het had net zo 
goed een half miljoen kunnen zijn. Doktersrekeningen, kleermakersrekeningen, 
“achterstanden” van jaren geleden, “onvoorziene bedragen” bij tientallen, 
uitgaven voor de kinderen, een colonne getallen als bij de trekking van een 
loterij. Ik denk dat alleen al het noteren haar net zo veel plezier bezorgde als 
wanneer ze het geld geïncasseerd had. De rechtbank in de districtshoofdstad 
wees de aanklacht wegens gebrek aan bewijs af, al hadden twee flinke 
advocaten zich ervoor ingespannen. Zonder een ogenblik over de oninbaarheid 
van de schuld en de frivoliteit van de aanklacht na te denken zei Ganna tegen 
zichzelf: als ik in dit land mijn recht niet kan halen, kan ik dat misschien waar 
ik volgens mijn paspoort en als Alexander Herzogs vrouw thuishoor. Ze ging 
spoorslags naar Berlijn, vond bereidwillige advocaten, meteen drie tegelijk, en 
diende met een geweldig gestileerd document de aanklacht in. Maar ziedaar, de 
vijfentwintigduizend waren ondertussen negenendertigduizend geworden, 
namelijk aangevuld met het bedrag dat ze de belastingdienst schuldig was. Ik 
stelde met voldoening vast dat de fraaie getallendronkenschap van Ganna een 
zekere zakelijke precisie niet in de weg stond. Tegelijkertijd diende ze in de 
hoofdstad van het Rijk, waar ze nu een soort filiaal opende en waar meer dan 
genoeg advocaten waren, de aanklacht in betreffende de aanvechting van de 
scheiding. Inderdaad was ze daarvoor aan het juiste adres. De tussen de staten 
heersende onzekerheid in de huwelijkswetgeving maakte dit onderhoudende 
juridische avontuur mogelijk; het was een van de vele bressen in het recht, 
waarin vindingrijke advocaten graag hun breekijzers zetten.  
 Maar ze had ook sociaal succes in de Duitse metropool. Ze leerde een 
heleboel mensen kennen tegen wie ze haar leed kon klagen. Doordat niemand 
wist hoe het werkelijk zat, ontmoette ze overal geloof en meegevoel. Door het 
royaal uitdelen van De bloedende psyche versterkte ze haar positie als ideale 
vertegenwoordigster van de echtelijke liefde, die door een wrede echtgenoot en 
zijn verleidster tot de rand van de hongerdood gebracht was. Ze bezocht ijverig 
de cafés waar schrijvers kwamen en waar ze reclame voor haar edele ongeluk 
kon maken. ‘Zelfs de woekeraars huilen, wanneer ik ze vertel hoe zwaar ik het 
heb,’ zei ze een keer tijdens het begripvolle gemekker van een hoogliteraire 
kring. Misschien had ze niet eens helemaal ongelijk. Het is niet uitgesloten dat 
de ziel van de moderne woekeraar in tegenstelling tot het versteningsproces 
waaraan alle andere zielen onderworpen zijn, sinds de tijd van Balzac en 
Dickens humaner is geworden. Het gevolg van haar fijngevoelige excursie naar 
de nieuwe Duitse Olympus was in ieder geval dat ik bedeeld werd met 
anonieme brieven vol smaad en schaamteloze aanmaningen om me te beteren. 
Daarbij ontelbare brieven van advocaten. Ze leken verkenners voor de veldslag, 



de vastberaden heren die quasi met gebalde vuisten tegen me oprukten. Een 
schreef er klip en klaar, dat hij, als ik de negenendertigduizend niet voor een 
bepaalde datum betaalde, beslag zou leggen op mijn inkomsten bij de uitgever. 
Ik gooide het vod bij de twee- à driehonderd soortgelijke brieven. Ik lachte 
erom. Door mijn slordige geldzaken en de glorieuze notariële akte stond ik bij 
mijn uitgever al zo in het krijt, dat er voor die grijpgrage handjes allang niets 
meer “in beslag te nemen” was. Wat een prachtige uitdrukking, “in beslag 
nemen”, speciaal gemaakt voor die kleine handjes. Maar Ganna maakte haar 
advocaten wijs dat ik geld naar het buitenland gesluisd had en dat het debet bij 
de uitgever kunstmatig tot stand gekomen was. Een versie die haar de 
mogelijkheid verschafte ook de uitgever voor de rechter te slepen. Alsof dat nog 
niet genoeg was, begon ze nu met de aanklacht wegens bigamie te schermen. 
Een paar vrienden die ervan gehoord hadden, bezwoeren me het niet zover te 
laten komen. Maar wat moest ik doen? Om genade jammeren? Naar de 
rechtbank lopen om te zeggen: bescherm me tegen de advocaten, ze vreten me 
levend op, neem de duivel in hechtenis, anders is het afgelopen met me? Onzin. 
De rechtbanken hadden me zelf in hechtenis genomen.  
 Op een dag zei ik tegen Hornschuch: ‘Leg me eens uit, ik heb een 
kinderachtige vraag, je moet me niet uitlachen, maar al die advocaten zijn toch 
mensen, bezonnen, ervaren en zonder twijfel ook eerlijke mensen, begrijpen die 
niet wat er aan de hand is en waarvoor ze misbruikt worden?’ Hornschuch liet 
me rustig uitpraten. Hij keek me zwijgend aan met een sardonische glimlach. 
Dat hij liever geen antwoord gaf, sprak boekdelen.  
 En in die tijd waren het pas zeventien of achttien advocaten die Ganna aan 
het werk zette of ontslagen had of niet betaalde of niet durfde te ontslaan. Nu is 
het aantal gestegen tot bijna veertig, hoeveel is niet precies te zeggen, doordat 
de namen van sommigen in de wirwar van processen verloren zijn gegaan. Die 
mensen moesten er toch al gauw achter komen dat de bijstand die ze die vrouw 
verleenden haar neigingen alleen maar prikkelde en nooit bevredigde. Wat 
dreef hen er dan toe hun intelligentie, hun kennis en hun werkkracht aan 
iemand te wijden die de rigide wetsartikelen met een ziekelijke halsstarrigheid 
aan haar eigen wensen wilde onderwerpen? Vermoedelijk zeiden ze tegen 
zichzelf: we strijken de winst op, als de tegenpartij geen lucht meer krijgt en 
iedere prijs betaalt om eindelijk rust te krijgen. Maar daarmee was de heersende 
rechtsonzekerheid gebrandmerkt, de dubbelzinnigheid van de wetten, het 
dodelijk schematische van de strafvoltrekking, de wereldvreemdheid van de 
rechters, de lijdensweg door de instanties en daarbovenuit, hulpeloos en 
tiranniek, de staat, een Kronos, die zijn eigen kinderen opvrat.  
 Het loste niets op, als ik of anderen probeerden Ganna’s geval klinisch te 
diagnosticeren. Een leger van drieënhalf dozijn advocaten is een geval apart. De 
gedachte aan een geheimzinnige binding drong zich steeds sterker aan me op. 
Het kon niet anders of de sfeer van discussie, verwachting, overleg, aanval, list, 
vonnis en protest was voor Ganna een erotische bron van geluk, een surrogaat 



voor de vertrouwelijkheid met een ander wezen, surrogaat ook voor de 
kwelling die genot wordt als je die een ander wezen aan kunt doen, en niet 
minder genot als je in de waan verkeert dat je die kwelling onverdiend 
ondergaat. Het verblijf in de advocatenkantoren, de geur van inkt, aktenstof en 
vloeipapier had zonder twijfel een sensueel effect op haar. Met iedere nieuwe 
advocaat sloot ze in zekere zin een nieuw huwelijk, een smartelijk huwelijk. Als 
ze een van hen sprak, in de rechtbank, op kantoor of bij haar thuis, legde ze een 
eigenaardige, zoetelijke koketterie aan de dag, een volgzaamheid en 
dankbaarheid die echter ieder moment in ruzie en scènes als in een huwelijk 
om kon slaan. Het was gewoonte geworden om de dienstdoende lijfadvocaat 
dag na dag in alle vroegte aan de telefoon te laten komen om heel onbenullige 
vragen te stellen, volkomen nutteloze regelingen te treffen, alsof ze alleen maar 
zijn stem wilde horen en alsof ze zeker wilde zijn dat hij haar niet onverwachts 
ontrouw geworden was. Zo werd ook de elektriciteitsdraad een 
genotsapparaat. De telefoon en de telegraaf waren toverapparaten waarmee ze, 
wezenloos en tijdloos als ze was, zich verplaatste in de tijd en in het bewustzijn 
van de aan haar gebonden mensen, van wie ze tijd en bewustzijn leende om 
überhaupt te kunnen bestaan. Hoever word je door zo’n ziel de nacht en chaos 
in geleid, wanneer je haar in haar afgronden volgt!  
 

94. Gesprekken in een andere wereld 
 
Op een dag moesten Bettina en ik naar München voor een bespreking met een 
advocaat daar over het aangevochten huwelijk. Helmut zat voor ons vertrek 
samen met ons aan de ontbijttafel. Hij was boos en beklaagde zich. ‘Waarom 
gaan jullie nou alweer weg?’ Ik legde uit dat het nodig was. ‘Maar waarom 
allebei, waarom niet jij alleen?’ zei hij koppig. Bettina aaide hem over zijn hoofd 
en zei dat ik graag wilde dat ze meeging. Hij dacht lang na en keek zijn moeder 
toen met zijn blauwe ogen ondeugend aan en flapte eruit: ‘Ik weet wel 
waarom.’ ‘Waarom dan, jochie?’ vroeg ik. Daarop zei hij vol trots: ‘Net als bij de 
dieren.’ Bettina en ik keken elkaar verbluft aan. ‘Hoe bedoel je, Helmut?’ En hij, 
weer met een ondeugende blik: ‘Veiligheid.’  
 Hij zat even te peinzen en zei toen: ‘Ja toch, mama, wij drieën zijn het echte 
gezin, jij, papa en ik, wij horen toch bij elkaar?’ ‘Ja, Helmutje, zeker.’ ‘Was ik 
erbij, toen jullie elkaar leerden kennen?’ ‘Nee, lieverd.’ ‘Was Onze Lieve Heer 
erbij?’ ‘Die vast wel.’ ‘Moest hij lachen?’ ‘Waarom zou hij moeten lachen?’ 
‘Omdat hij blij was dat ik zou komen, misschien.’ Daarop sprong de huiskat, 
die met gestrekte staart om de tafel geslopen was bij de jongen op schoot. Hij 
keek haar teder aan en vroeg om de menselijke superioriteit te benadrukken 
met overslaande stem: ‘Heb je ogen? Heb je echt ogen?’  
 ‘Hij maakt het je wel moeilijk om bij hem weg te gaan,’ zei Bettina naderhand 
tegen mij.  



95. Twee vrouwen 
 
Al voor de bewogen januaridag waarover ik nu wil vertellen had ik gemerkt 
dat er bij Bettina iets veranderde. Maar ik had niet de moed om haar ernaar te 
vragen. Sinds een tijd leefden we vreemd zwijgend naast elkaar, bijna als twee 
gevangenen die te lang in dezelfde cel opgesloten zitten. Het was beangstigend, 
omdat het zo duidelijk tegen Bettina’s aard was. Op die bewuste dag had 
Hornschuch al om negen uur doorgegeven dat Ganna weer eens in Ebendorf 
was. Ze was in allerijl uit Berlijn gekomen voor een onderhandeling die voor de 
arrondissementsrechtbank plaats zou vinden. Onderwerp van geschil: de niet-
betaalde schenking voor Doris, verder het maandgeld voor het kind voor de 
acht zomerweken die Doris bij mij in huis gewoond had. Volgens de letter van 
de notariële akte had ik op dit punt ongelijk; naar mijn lekenoordeel was er 
sprake van een dubbele betaling, die berustte op het in de kraal gebruikelijke 
principe van de “bruidsprijs” en mijn financiële situatie maakte dergelijke 
bruidsprijzen niet langer mogelijk.  
 Om haar aanspraken veilig te stellen had Ganna bij de rechtbank een 
voorlopige beschikking verkregen, waardoor mijn rekening bij het kleine 
bankfiliaal in Ebendorf geblokkeerd werd. Dat was verder geen ramp, want ik 
had daar geen kapitaal liggen en met het voor de lopende maand betaalde geld 
konden we nog een tijdje verder en daarna zouden we wel zien hoe we weer 
een nieuw voorschot kregen. Desondanks was het een vervelende maatregel: hij 
leverde kwaadwillige monden stof voor schadelijk geklets en tenslotte hadden 
we ook wat contant geld nodig voor het huishouden.  
 Om negen uur had Hornschuch ons van deze gebeurtenissen op de hoogte 
gesteld. Daarna ging het razendsnel als in de vijfde akte van een 
boulevarddrama. Om negen uur twintig komt de gerechtsbode met een 
dagvaarding. Om negen uur vijfenveertig nodigt Ganna’s advocaat in Ebendorf 
mij en Bettina telefonisch uit voor een “vreedzame” bespreking. Om tien uur 
tien een telegram van een Berlijnse advocaat met de oproep om de zoveelste op 
een rechtszitting te verschijnen. Om half elf een stormachtig telefoontje van 
Ganna: als wij de voorgestelde “vriendschappelijke” samenkomst weigeren, 
staat ze nergens voor in en kan het naderende onheil niet meer voorkomen. Die 
bombastische taal kennen we. Ophangen, afgelopen. Elf uur drie: de bode met 
een brief van Ganna, waarin ze de telefonische oproep herhaalt, maar nu in een 
vorm en met zinswendingen dat Bettina, die opeens in de geniepigheden van 
Ganna’s stijl blijft haken, koude rillingen krijgt. De brief was aan haar gericht en 
zij las hem het eerst. Ze begrijpt wel, met tegenzin, het messentrekkerige of-of 
in Ganna’s epistel, maar de klauwen zijn nog nooit zo dichtbij gekomen. Ze wil 
duidelijkheid en belt Hornschuch. Het zijn geen onschuldige activiteiten, deelt 
die haar mee; Ganna praat in het dorp, overal waar ze haar stamtafelvrienden 
treft, niet alleen onbeschroomd over de bigamie waarin ik zogenaamd leef, 
maar ook over een “op slinkse wijze” verkregen dispensatie voor mijn huwelijk 



met Bettina. Met de dispensatie werd de toestemming tot het huwelijk bedoeld 
die mij via een verkorte procedure door het consulaat verleend werd, een 
volkomen legale gang van zaken, die in Ganna’s crimineel verontreinigde 
hersenen zo voorgesteld wordt of Bettina en ik de toestemming door verkeerde 
informatie en vervalste papieren verkregen hebben, een prachtige gelegenheid 
dus om ons het genadeschot te geven. Bettina, die vanmorgen niet in haar 
gewone doen is, schrikt van de mogelijke gevolgen: lasterpraatjes, strijd tegen 
jaloezie, afgunst en allang smeulende haat. Hornschuch probeert haar gerust te 
stellen. Ze leest hem door de telefoon een paar bijzonder veelzeggende zinnen 
uit Ganna’s geschreven vuurwerkbom voor. Als ze zijn antwoord hoort: ‘Prima, 
daaruit zullen we de consequenties trekken,’ staat ze op het punt het toestel 
kapot te slaan. ‘Nee!’ roept ze verbijsterd in de hoorn, ‘u trekt geen 
consequenties! U vergeet dat die vrouw de naam Herzog draagt!’ Pauze. 
Daarop Hornschuch, langzaam: ‘Goed. Zoals u wilt.’  
 Als ik de blauwe kamer binnenga, ligt ze op de sofa, onder een deken, bleek, 
verkild. Op mistige dagen is ze maar een schim van zichzelf en deze dag was 
pikzwart, ook al was er geen wolkje aan de hemel. Ik kijk zwijgend op haar 
neer en opeens zegt ze: ‘Ik heb besloten met Ganna te gaan praten.’ Ik kijk haar 
aan alsof ze niet goed wijs is. Ze komt met een ruk overeind. ‘Ik zal haar 
uitnodigen en met haar praten,’ herhaalt ze met de hoge kopstem die aan 
Helmuts hoge stemmetje doet denken en die ze altijd heeft als ze haar 
zelfbeheersing bijna kwijt is. ‘Waarom? Wat schiet je daarmee op?’ vraag ik. ‘Ik 
heb een fout gemaakt,’ piept de hoge stem, ‘ik neem het mezelf kwalijk... Ik 
verbeeldde me dat ik geen notitie van haar hoefde te nemen... Ik ben lui 
geweest en slecht... Ze moet toch gevoelig zijn voor een menselijk woord... Van 
vrouw tot vrouw misschien...’ Ik staar haar triest en verwonderd aan. 
‘Verwacht je daar echt iets van? Je weet toch hoe ik... In al die jaren...’ Ze valt 
me ongeduldig in de rede. ‘Ik moet het tenminste geprobeerd hebben. Ik moet 
tegen mezelf kunnen zeggen dat ik het geprobeerd heb.’  
 Ze schrijft een paar regels en stuurt de tuinman met de brief naar het 
logement in Ebendorf waar Ganna verblijft. Een heerlijke huivering gaat door 
Ganna heen, als ze de uitnodiging leest om naar het Bucheggerhuis te komen. 
Eindelijk! Zijn ze tot inzicht gekomen, nadat ze de weg kwijt waren? Erkennen 
ze hun ongelijk? Of is het alleen maar angst? Ze rent naar de telefoon om 
Bettina te spreken. Ze is zo verschrikkelijk opgewonden, dat ze nauwelijks te 
verstaan is. Ze wil onzettend graag praten, fleemt ze, maar niet in huis, nee, 
alsjeblieft niet, maar op een neutrale plaats, met duizendmaal dank, op een 
neutrale plaats, en natuurlijk met haar advocaat erbij. In geen geval met de 
advocaat, antwoordt Bettina rustig en zelfverzekerd, in geen geval; als Ganna 
zich geremd voelt, als ze het huis alleen binnen moet, dan zal ze haar op straat 
tegemoetkomen en met haar meelopen. Ganna geeft toe. Ze spreken een tijd af. 
Als Bettina een uur later – het is ondertussen kwart voor een – Ganna tegen de 
afspraak in het gezelschap van de advocaat ziet, blijft ze zwijgend staan. In haar 



houding ligt zoveel ongenaakbaarheid, dat de man maar liever met een buiging 
afscheid neemt. Niet zonder een laf cliché. Omdat hij tot het dozijn advocaten 
behoort die zich met Ganna’s aanvechting van het huwelijk bezighouden, 
meent hij zich met de hoed in de hand te moeten verontschuldigen: ‘Ik hoop, 
mevrouw, dat u niet denkt dat ik het geluk van uw huwelijk wil aantasten.’ 
Waarop Bettina langs hem heen kijkt en zegt: ‘Laat u het geluk van mijn 
huwelijk er maar buiten,’ en Ganna met een gebaar uitnodigt om door te lopen.  
 Beroofd van haar rechtsbijstand en daarmee van haar scherpte is Ganna 
opeens heel timide. Zwijgend stapt ze naast de zwierig lopende Bettina. Ze 
draagt een zwart, gekreukt pothoedje en een getijgerde bontjas. In haar hand 
heeft ze de dikke leren tas, zonder welke ze geen stap zet. Daarin zitten alle 
akten en documenten gestouwd, die ze net zo hard nodig heeft als een reiziger 
zijn schema en zijn prijslijsten. Ieder die ze tegenkomt en ook maar een beetje 
kent vertelt ze als een spraakwaterval over de stand van haar processen, ze 
haalt de notariële akte tevoorschijn, haar aanklachten, de verschillende 
juridische adviezen, de officiële taxaties van het Bucheggerhuis en de 
troostende brieven van haar aanhangers en ze maakt zich zo druk, dat ze ten 
slotte niet meer weet waar ze is, waar ze vandaan komt, waar ze naar toe moet 
en met wie ze spreekt.  
 Bettina, die opgewekt loopt te praten, hoewel ze allesbehalve opgewekt is, 
kijkt af en toe even opzij. Ze heeft Ganna al dertien jaar niet meer gezien, sinds 
dat theeuurtje onzaliger gedachtenis. Wat ligt daar niet allemaal tussen! Een 
heel leven. Mooie, hoogstaande en zuivere dingen, onzegbare vreugde, de 
kleine Caspar Hauser, wie had dat kunnen denken, maar ook lelijke, moeilijke 
en bittere dingen en een onherroepelijk verlies. Of de vrouw naast haar dat in 
de gaten heeft? Vast niet, ze is niet iemand die iets in de gaten heeft, die vrouw, 
ze is iemand die grijpt en zulke mensen zijn stekeblind. Zelfs haar manier van 
lopen lijkt die van een blinde. Wat ziet ze er armzalig uit. Konden we haar maar 
helpen. Het is vast niet fijn om zo te zijn als zij. Ongenaakbaar is zo iemand in 
een ijzeren omhulsel...  
 Terwijl ze met Ganna het huis in gaat, het opgewonden standje uit haar jas 
helpt en haar een kleine maaltijd voor laat zetten, die Ganna gretig en met 
dankbare kreetjes naar binnen werkt, observeert ze haar telkens weer. Met de 
helm van haar geelrood geverfde haar, waaronder als onder een pruik grijze 
slierten schemeren, ziet ze eruit als een vreemdsoortig afgodsbeeld. Je ziet 
nauwelijks dat ze al over de vijftig is. Haar gestalte is gedrongen, een klein 
beetje te dik, en haar mimiek en haar bewegingen vibreren van een enorme 
wilskracht. Haar blik heeft door zijn heftigheid iets angstwekkends. Er spreekt 
een grenzeloze heerszuchtigheid uit.  
 Langzamerhand raakt Bettina met haar in gesprek. Opeens pakt ze Ganna’s 
hand, pakt de sproetige, oeroude hand, echt zoals ze het jaren geleden had 
willen doen, pakt die hand en zegt: ‘Mevrouw! Mevrouw! Waar bent u mee 
bezig? U slaat alles om u heen kapot! Heb toch medelijden met uzelf!’ 



Verbijsterd kijkt Ganna haar aan, er is een zenuwtrek om haar mond, er gaan 
zenuwtrekken door haar ledematen, en ze begint te huilen. Ze knikt als een 
afgodsbeeld voor zich uit en huilt aan één stuk door. ‘Ik moet wel,’ stamelt ze, 
‘ik moet wel.’ Ze moet wel! En weer denkt Bettina: wat een arm, doodarm 
mens, waarom zijn we eigenlijk bang voor haar? Ze heeft plotseling zoveel 
moed en zelfvertrouwen, dat het is alsof ze van Ganna alles gedaan kan krijgen 
wat ze wil. Ze kiest de voorzichtigste woorden, die geen pijn kunnen doen. Ze 
is teder, behoedzaam en zusterlijk, al vecht ze inwendig voortdurend tegen een 
gevoel van weerzin en een lichte misselijkheid, maar daar mag ik niet aan 
toegeven, zegt ze tegen zichzelf, alles staat op het spel. Ze zegt ook tegen 
zichzelf: er moet toch iets aan haar zijn, in haar zijn wat verklaart dat die man 
negentien jaar lang met haar samengeleefd heeft. Dat iets wil ze vinden en 
opgraven, ze wil erop wijzen en zeggen: dat is het, mevrouw, dat is wat u hem 
schuldig bent: fatsoen, waardigheid, redelijkheid, dank, ja, ook een beetje dank, 
daar ligt het, kijk er maar naar, houd het maar vast. En ze maakt Ganna op 
kinderlijke en tegelijk superieure manier het hof, zoals een oudere, ervarene 
vriendin zou kunnen doen. Maar dan wordt Ganna direct wantrouwig en als 
Bettina over toegeven begint, reageert ze koppig met de bekende formule: 
‘Waarom moet ík nou juist toegeven? Mijn hele leven heb ik al toegegeven.’ En 
als Bettina begint over mijn zorgen om het bestaan, die als onweerswolken 
boven haar en mij hangen, neemt Ganna die mededeling als een flauwe grap 
voor kennisgeving aan en antwoordt met haar sluwe, betweterige glimlach dat 
ze uit betrouwbare bron weet dat ik een groot vermogen bij buitenlandse 
banken bezit. Bettina’s mond valt open van verbazing, ze moet lachen, ze kan 
niet anders, en dan reageert Ganna toch koppig en begint te stotteren; iets 
ondefinieerbaars in de blik en het gezicht van de jongere vrouw licht voor haar 
op als waarheid, maar heel dof, heel wazig en meteen al weer klaar om 
vergeten te worden, want met zo’n ongemakkelijke waarheid kan ze niet leven. 
Het is mogelijk, overweegt ze met een raadselachtig pruilende uitdrukking op 
haar gezicht, alsof ze door de confrontatie met de waarheid beledigd is, 
misschien zit hij niet op rozen, en ze mompelt een paar verbaasd medelijdende 
frasen. Maar als Bettina haar voorhoudt hoe schandelijk het aanvechten van de 
scheiding en het huwelijk is en hoe ze zich in de ogen van alle fatsoenlijke 
mensen onherstelbare schade toegebracht heeft, wordt ze boos: ‘Hoe komt u 
erbij, mevrouw Bettina, u maakt een geweldige vergissing,’ en ze ratelt twintig 
namen op van vrienden en vriendinnen die aan haar kant staan en met haar 
door dik en dun gaan. Bettina onderbreekt haar hartstochtelijk, is opeens een 
strenge rechter, slank en rechtop, en wijst haar op de morele orde, op het 
natuurlijke vertrouwen waarzonder de hele levende wereld in elkaar zou 
storten. Dan schrikt Ganna, begint erbarmelijk te snikken en zegt dat ze niet 
anders kan, dat de mensen zo gemeen tegen haar zijn, dat iedere dag begint en 
eindigt in wanhoop, dat niemand zo van goede wil is als zij en zo van het goede 
en edele houdt als zij, dat ze zo verschrikkelijk naar begrip en rust verlangt en 



een beetje tevredenheid en een beetje respect: maar wat moet ze doen? Ja, als ze 
het zo fijn had als Bettina, het hele jaar bij haar geliefde man en in zo’n heerlijke 
stilte, dat heeft ze nooit bereikt, al heeft ze er zo haar best voor gedaan, maar 
wat moet ze doen? Wat wil Bettina eigenlijk van haar? Stoppen, zegt Bettina, de 
wapens neerleggen! En ze neemt de snikkende vrouw in haar armen, hoe zwaar 
het haar ook valt, ze voelt de draderige haren, de zo vreemde huid, de pijnlijk 
vreemde geur, de geur van kleren die uit een koffer komen, de geur van slecht 
poeder en slecht parfum, van een treinreis en een onopgeruimde kamer in een 
pension; ze neemt haar in haar armen en spreekt haar goedig toe: ‘Met al die 
dingen gaat u toch uw eigen ongeluk tegemoet? Alles wat u tegen wilt houden 
gebeurt juist doordat u het tegen wilt houden. Het loopt door uw vingers en als 
u het probeert te pakken, keert het zich tegen u, begrijpt u dat dan niet?’ Ganna, 
die in tranen is, zegt vol wroeging dat ze dat ook denkt, ze ziet het in en weet 
nu ook wat ik aan Bettina heb en ziet welke fouten ze begaan heeft. Dat zegt ze 
luid en duidelijk, het is de eerste keer sinds ze denkt en bestaat dat ze toegeeft 
fouten begaan te hebben. Bettina spitst haar oren, ze begrijpt wat er gebeurt, ze 
denkt dat er iets wezenlijks gebeurd is, ze geeft niet op en geeft niet op, zeven 
uur zit ze met haar opgesloten, van één uur ’s middags tot acht uur ’s avonds, 
en dan komen ze tot een soort afspraak, die meteen schriftelijk vastgelegd en 
door beiden ondertekend wordt: we zullen een deel van de bedragen waarover 
ze een aanklacht heeft ingediend en die niet helemaal op willekeur berusten in 
termijnen betalen (Bettina noemt deze bedragen uitdrukkelijk), we zullen de 
bijdrage voor Doris weer betalen, ik zal een verzoenende handreiking doen en 
we zullen haar met raad en daad bijstaan en haar niet langer mijden. Zij van 
haar kant verplicht zich om alle aanklachten in te trekken, de blokkering en de 
beslagleggingen op te heffen en op korte termijn de Duitse scheiding te 
voltrekken.  
 Nadat dit vredesverdrag gesloten is, roept Bettina mij in de kamer. Ganna 
komt met uitgestrekte armen op me af en zegt jammerend: ‘Wat zie je er slecht 
uit, Alexander, wat is er toch met je?’ Ik doe alsof ik het niet hoor, maar werp 
terloops een blik in de spiegel. ‘We hebben intussen iets vruchtbaars tot stand 
gebracht,’ deelt Bettina me mee en wijst op het papier met de handtekeningen 
dat op de schrijftafel ligt. Ik kijk Bettina aan, kijk haar nog eens aan en zwijg. 
Dan komt Ganna met een verzoek op de proppen. Ze wil wat geld. Ze geeft 
bekommerd toe dat ze niet eens haar pensionrekening betalen kan. Bettina 
schudt haar hoofd. ‘Eerst moet u doen wat u beloofd hebt, mevrouw Ganna,’ 
zegt ze met een beweging van haar kin naar het papier op de schrijftafel. 
Ondertussen heb ik, zonder op haar doordringende en waarschuwende blik te 
letten, mijn portefeuille getrokken en overhandig Ganna drie briefjes, een derde 
van het bedrag dat ze pas na de vervulling van de overeengekomen punten als 
aanbetaling had moeten krijgen. Met een hopeloze uitdrukking op haar gezicht 
keert Bettina zich af. Zij heeft de stompzinnige misgreep direct begrepen. Ik had 
het kunnen weten: als Ganna geld in handen heeft, vergeet ze afspraken, 



handtekeningen, beloften, eden, alles. Bettina heeft mijn gebaar immers 
begrepen, wat aan mij begreep ze niet, dit: weg, weg, weg, weg met het geld, 
weg met die vrouw, maar, vraagt ze zich af: mag je zo lichtvaardig, zo 
onnadenkend en zo meedogenloos met het zenuwgestel en de geestelijke 
inspanning van een ander omgaan?  
 Ik breng Ganna naar de deur. Op de drempel blijft ze staan en kijkt met met 
grote ogen aan, verwijtend en klagend. Ik buk, pak haar hand en druk mijn 
lippen erop. Bettina kan haar verbazing nauwelijks verbergen. Wat doet hij 
daar? denkt ze, waarom kust hij haar hand? Nu, deze keer begrijpt ze het toch 
niet. Het is weer dat “weg, weg, weg”. Het is een bijna komisch vertoon van 
eerbied, waardoor Ganna voor altijd een vreemde voor me wordt, vreemd in 
dit huis en vreemd in mijn wereld. Een instinctieve handeling in de vorm van 
een lege ceremonie, die niets anders betekent dan de definitieve innerlijke 
breuk met Ganna.  
 

96. De duivel rijdt over de ruïnes 
 
Op die hele turbulente bijeenkomst volgt gewoonweg niets. De blokkering en 
beslaglegging worden niet opgeheven. De aanklachten worden niet 
ingetrokken. Van een Duitse scheiding is geen sprake. Maar u denkt toch niet 
dat Ganna ook maar de minste schuld aan de contractbreuk heeft? God bewaar 
me! Ze waste haar handen zo ijverig in onschuld, dat het schuim eraf spatte. 
Had ze haar advocaat in Ebendorf geen passende opdrachten gegeven? Had die 
eigenmachtige man niet om “procestechnische redenen” geweigerd haar 
opdrachten uit te voeren? Willen wij soms ontkennen dat Hornschuch stiekem 
“passief verzet” gepleegd heeft? Hoezo Hornschuch? Wat voor verzet? Dat 
wordt er niet bij gezegd. Een bewering is een bewijs. Daarna, in scholastieke, 
aan Bettina gerichte conclusies: Iedereen weet dat ik in mijn doen en laten bijna 
pedant correct ben en daarom wijs ik het verwijt aan mijn adres dat ik me niet aan de 
afspraken gehouden heb verontrust af, want het lijdt immers geen twijfel dat het deze 
keer net als alle vroegere keren de tegenpartij is die zich aan de verplichtingen 
onttrokken heeft. Dixit Ganna. En ten slotte, als nieuwste sanctie, een ware 
buiteling van verwaandheid: tot een Duitse scheiding kan ze pas na een 
proefjaar besluiten, als ze er namelijk van overtuigd is dat ik serieus vrede wil. 
De das glipt uit zijn hol, doet een hoopje en grijnst als de honden hem 
nablaffen.  
 Maar Bettina voelde zich als iemand die iemand met doodsverachting en met 
inspanning van alle krachten uit een brandend huis gedragen heeft en 
vervolgens door hem bespuwd wordt. Ze kon het niet verwerken. Ze had een 
vreemde, Bettina-achtige inzinking, heel zacht, heel stil, maar zo erg als een 
ernstige ziekte.  



 Ik noteer: veertien rechterlijke besluiten, tweeëntwintig aanmaningen om te 
betalen, elf beslagleggingen, drie officiële taxaties van het Bucheggerhuis, vier 
aanklachten wegens smaad, twee aanklachten bij de voogdijraad, vijf 
voorlopige beschikkingen, beslaglegging op de auto, veiling van mijn 
schrijftafel, zevenenvijftig brieven van advocaten in zes weken tijd, blokkering 
van mijn rekening bij de uitgever, omdat ik Ganna niet meer betalen kan en 
mijn inkomsten niets meer voorstellen, een proces van Ganna tegen mijn 
uitgever, Ganna in Berlijn, Ganna in München, Ganna in de districtshoofdstad, 
Ganna in Ebendorf, altijd onverwacht hier en daar, alsof ze zich alleen per 
vliegtuig heeft laten vervoeren, altijd met getrokken zwaard, altijd reutelend 
stervend onder woekeraarsvuisten, bemiddelingspogingen, 
saneringsvoorstellen, gebrul dat we ons met haar moeten verzoenen, want 
anders...  
 Er blijft om zo te zeggen niet één steen op de andere.  
 Ganna’s schulden bij haar advocaten belopen een vermogen. Als ik bedenk 
dat die enorme bedragen dienen om de huurlingen te betalen die in opdracht 
van haar oorlog voeren tegen mij, dat het geld dat ik iedere maand met veel 
moeite bijeenschraap naar de verwoestster gaat voor de bewapening van haar 
juridische soldateska, wordt de hele wereld een griezelige klucht, een 
dodendans met medewerking van veertig advocatenkantoren en al hun 
personeel met mannelijke en vrouwelijke klerken en substituten. Als ik me tot 
Ferry wend en hem op het hart druk om zijn moeder tot rede te brengen, voor 
het te laat is, reist hij van Milaan, waar hij als ingenieur in een autofabriek 
werkt, naar haar om haar ertoe te bewegen in godsnaam met haar waanzin op 
te houden. Ze gaat tekeer. Ze beschuldigt hem, haar zoon, ervan dat hij door 
Bettina omgekocht en betaald wordt. Als dat mij ter ore komt heb ik het gevoel 
of de duivel met honend geschreeuw mijn levende ziel uit mijn lijf slaat.  
 Maar er is sindsdien ook iets prachtigs gebeurd. Vanuit een bepaald 
gezichtspunt was het een grote gebeurtenis voor me. Het begon ermee dat 
Bettina op een dag zei: ‘Jij bent niet tegen de strijd opgewassen. Je gaat 
eronderdoor. Je zou jezelf eens moeten zien! Van nu af aan doe ik het.’ Zulke 
besluiten waren bij haar het resultaat van lang en rijp beraad. Het bleef ook 
nooit bij woorden. Als ze eenmaal iets van plan was, voerde ze het ook met 
ijzeren consequentie uit. Haar wilskracht heeft iets stralends en iets 
onvoorwaardelijk dwingends. Als door en door daadkrachtig persoon heeft ze 
alleen respect voor daden; diep in haar ziel heeft ze iets tegen dromers en vaak 
heb ik tot mijn verrassing gemerkt dat ze, als ze leek te dromen, in 
werkelijkheid dacht en dan niet wat je oppervlakkig zo noemt, maar grondig, 
met filosofische ernst en strikt logisch, stap voor stap. Ineens werd ze overmand 
door een gevoel of ze jarenlang tegen beter weten in een lauw en lui 
prinsessenleventje geleid had, een leventje als toeschouwer en daarbij steeg het 
schaamrood naar haar wangen. Ze veranderde om zo te zeggen van het ene op 
het andere moment. Dat was haar gave, dat was vanouds het wonder in haar 



dat ik niet kon vatten. Voor iemand die uitsluitend waarneemt, is het 
veranderlijke en levendige gewoonweg onbegrijpelijk. Opeens liet ze alle 
andere dingen staan en liggen, alsof die nooit bestaan hadden: haar 
muziekstudie, haar viool, haar boeken, haar correspondentie met vrienden, 
haar mooie dingen, alles wat haar leven in de wildernis van de bergen, zoals ze 
het vaak in een opwelling van wrevel noemde, draaglijk gemaakt had; zelfs de 
kleine Caspar Hauser moest maar voor zichzelf zorgen, en ze wijdde zich 
zonder terughoudendheid en zonder stiekeme vreugde en pleziertjes aan dit 
ene doel. En ze ging radicaal te werk. Ze bestudeerde de akten, de contracten, 
de documenten, de betreffende wetten en verordeningen. Ze had urenlange, 
dagenlange besprekingen met Hornschuch. Ze beantwoordde de aanklachten 
en de brieven van de advocaten, nam contact op met de rechtbanken, met de 
belastinginspecteurs, bewaakte de financiële boekhouding en reorganiseerde 
ons hele huishouden, nu ze eindelijk zag hoe verwaarloosd dat was, met de 
gestrengheid van een commissaris belast met besparingen. Dag en nacht was ze 
op haar post om mij tegen overvallen te beschermen. Iedere aanval van Ganna 
pareerde ze handig en omzichtig, alsof ze tien jaar ervaring met jurisprudentie 
had. Haar heldere verstand, haar intuïtieve kennis van het praktische leven 
wezen haar altijd de enige juiste weg. Ze vreesde geen gevaar, ze schuwde geen 
inspanning, ze was niet zuinig met haar tijd, met haar slaap en met haar 
gezondheid; de morele moed die tot in haar vingertoppen reikte verleende haar 
soms een soort jongensachtige vechtlust. Ze ging naar Wenen om te 
onderhandelen met invloedrijke personen voor onontbeerlijke steun, naar 
Berlijn om een advocaat in de arm te nemen en mijn uitgever duidelijk te 
maken hoe de verhoudingen lagen, en met hoeveel snelheid en 
tegenwoordigheid van geest ze haar besluiten ook nam, ze liet nooit na om me 
ervan op de hoogte te houden en mijn toestemming te vragen, om te 
voorkomen dat de plotseling onrustig geworden Ganna-mensen haar konden 
verwijten dat ze mijn zaken op eigen houtje behartigde en achter mijn rug om. 
Alles overwoog ze, het kleinste voordeeltje ontdekte ze en met nerveuze 
waakzaamheid legde ze het erop aan de vijand de wind uit de zeilen te nemen. 
Die vrouw was een en al strijd en vuur. Het was een schouwspel dat ik nog 
nooit meegemaakt had en waar ik ook niet op had durven hopen.  
 Het had echter ook een beangstigende en zelfs griezelige kant. Bettina was 
met mij immers in een andere geest verbonden dan met die van de Ganna-
wereld. In de geest van de anti-Ganna, kan ik wel zeggen. Ze was volkomen vrij 
van wanen. Iemand die me door het lot toebedeeld was om me de waarheid en 
de werkelijkheid deelachtig te laten worden en te zorgen dat ik niet in leugen 
en schijn verkommerde. Dat was toch de zin van al het leed en alle ervaring 
geweest, als een bestaan als het mijne tenminste een zin verleend kon worden. 
En nu, of het nu een speling van het lot was of een hogere beproeving waarvan 
het doel voorlopig nog niet te doorzien was, nu werd de anti-Ganna op Ganna’s 
weg gedreven, nu werd haar diepste wezen genoodzaakt met Ganna’s wapens 



te strijden, tegen haar aan te treden en haar als een schaduw in haar 
struikgewas en duisternis te volgen; kon dat wel goed aflopen? Was het 
eigenlijk wel goed? Zoals Diana, vrij van ergernissen had ik ooit over Bettina 
geschreven, maar werd ik nu niet indirect de moordenaar van de vrije godin? 
Zeker, Diana was ook een jager, maar haar jachtterrein was niet het 
schimmenrijk, ze jaagde niet op zwarte duivels en ze liet zich haar weg niet 
door de Ganna-demonen voorschrijven – of ze werd zelf opgejaagd wild.  
 En alsof de gebeurtenissen er alleen maar op wachtten die diep 
beangstigende gedachte te verwezenlijken, zag ik al gauw dat Bettina 
lichamelijk langzaam achteruitging. Ze werd kwetsbaar, uiterst prikkelbaar, ze 
kreeg vliegende koorts, ze viel af en soms maakte ze de indruk van iemand die 
door een onbekend gif vergiftigd wordt. Haar fantasieleven was gebroken. In 
dienst van mij. Door mijn schuld. Indirect door mijn schuld. Ganna was dus 
toch de sterkste. De zwarte duivel had Diana tijdens de jacht behekst en 
verlamd. Van toen af aan, dat is nu drie weken geleden, sinds ik dat met schrik 
bemerkte, had ik maar één zorg: hoe Bettina uit dat goddeloze gebied weg te 
krijgen. Maar als ik erover begon, lachte ze me uit. De moed die haar bezielde 
was als een glazen stolp, helder en melodieus van klank.  
 
 
 
 


