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 Hoofdstuk 1  
 
De Möhrings woonden in de Georgenstraße 19, dicht bij de 
Friedrichstraße. De huiseigenaar was Schultze, die als lid van 
de rekenkamer in de opbloei van de jaren 1870 met driehon-
derd taler gespeculeerd en in twee jaar een vermogen verwor-
ven had. Als hij nu langs zijn ministerie liep, keek hij altijd 
glimlachend op en zei: ‘Goeiemorgen, excellentie.’ Mijn God, 
excellentie. Als de excellentie ten val kwam, en iedereen was 
verbaas dat hij nog niet ten val gekomen was, dan stond hij, zo-
als Schultze graag zei, vis-à-vis de rien, hoogstens als eerste pre-
sident in Danzig. Dan stond hijzelf er beter voor: hij had vijf 
huizen, en dat in de Georgenstraße was al bijna een paleis met 
aan de voorkant een klein balkon van ijzer met verguldsel. Wat 
vermoedelijk ontbrak, waren kelders en natuurlijk ook kelder-
woningen; in plaats daarvan lagen er winkeltjes, een groente-
winkel, een kapperszaak, een brillenwinkel en een parapluwin-
kel op straatniveau, waardoor het daarboven gelegen apparte-
ment dat tweeslachtige karakter van zoveel nieuwe Berlijnse 
huizen kreeg. Was het een bel-etage of was het een eerste ver-
dieping? Op Schultzes visitekaartje stond: Georgenstraße 19 I, 
wat iedereen accepteerde, behalve de Möhrings, die, nadat dit 
een uitgemaakte zaak was, op de derde of vierde etage woon-
den, wat naast de sociale ook een zekere praktische betekenis 
voor hen had.  
 De Möhrings waren maar met zijn tweeën: moeder en doch-
ter; de vader, een boekhouder in een exportfirma voor kleding, 
was al zeven jaar dood en gestorven op Palmzondag, één dag 
voor de bevestiging van Mathilde. De geestelijke had met het 
oog daarop een opmerking gemaakt die moeder en dochter bij-
gebleven was. Net als het laatste woord dat vader Möhring te-
gen zijn dochter gezegd had: ‘Mathilde, zorg dat je fatsoenlijk 
blijft.’ Dominee Neuschmidt, wie ze het vertelden, was van me-
ning dat de stervende het moreel bedoelde, maar de Schultzes, 
die er ook van gehoord hadden en die behalve het geld en de 
hoogmoed van de rekenkamer natuurlijk ook de hoogmoed van 
de huisbaas hadden, bestreden dat en brachten de uitspraak 
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gewoon in verband met de exportfirma. Schultze zelf noemde 
het alleen maar exportfirma voor kleding, en vatten het op als 
exportfirma voor kleding, waarbinnen de gedachtegang van de 
oude man zich bewogen had; het moest zoveel betekenen als 
een omschrijving van het oude “kleren maken de vrouw.”  
 Toen waren de Möhrings er pas komen wonen en Schultze 
was niet blij met de dood van de oude Möhring, die overigens 
pas midden in de veertig was. Toen de kist op de wagen gezet 
werd, stond hij voor het raam en zei tegen zijn vrouw, die ach-
ter hem stond: ‘Kwalijke zaak. Die mensen hebben natuurlijk 
niks, en nou was eergisteren ook nog die bevestiging. Ik zal je 
zeggen, Emma, wat er gebeuren gaat: ze gaan een kamer verhu-
ren, en omdat dit een studentenbuurt is, verhuren ze het aan 
een student, en als wij dan een keer laat thuiskomen, ligt die in 
de gang, omdat hij de trap niet kon vinden. Ik zeg nu al: je moet 
niet schrikken, als dat gebeurt, en zorgen dat je niet gilt.’ Toen 
Schulze deze zin gezegd had, reed buiten de wagen weg.  
 De vrees van Schultze werd bewaarheid en toch ook weer 
niet. De weduwe Möhring werd inderdaad kamerverhuurster, 
maar haar dochter had een scherp oog en veel mensenkennis en 
daardoor namen ze alleen mensen in huis die een betrouwbare 
indruk maakten. Zelfs Schultze, die van plan geweest was om 
de huur op te zeggen, moest dat sinds jaar en dag toegeven, 
waarbij hij niet naliet de Möhrings over de hele linie een schit-
terend getuigschrift te geven. ‘Als ik bedenk: boekhouder bij 
een kleermakerij, en die vrouw kan toch ook hooguit de doch-
ter van een molenaar zijn, dan is het verbazingwekkend. Goed-
gemanierd, bescheiden, beschaafd. En Mathildetje, die zal nu 
wel zeventien zijn, altijd ijverig en groet heel vriendelijk. Een 
heel beschaafd meisje.’  
 Dat was nu alweer zes jaar geleden en Mathildetje was nu 
een echte Mathilde van drieëntwintig. Dat wil zeggen: zo’n ech-
te Mathilde was ze ook weer niet, daarvoor was ze te mager en 
zag ze te vaal. En ook het asblonde haar dat ze had paste niet 
echt bij een Mathilde. Alleen het bedachtzame, het ijverige, het 
praktische, dat paste bij de naam die ze droeg. Schultze had 
haar ook wel eens een appetijtelijk meisje genoemd. Dat was 
terecht, als hij haar vergeleek met wat hem aan vrouwelijkheid 
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het naaste was, maar toch een beetje overdreven. Mathilde had 
een gevoel van eigenwaarde en dat met het “fatsoenlijk” had ze 
onthouden, maar ze was desondanks niet echt om in te bijten, 
wat appetijtelijk toch eigenlijk is; ze was schoon, goedgekleed 
en praatte energiek, maar helemaal zonder bekoorlijkheid. 
Soms was het of ze dat zelf wist en dan kreeg ze een zeker ge-
brek aan vertrouwen, niet in haar intelligentie en voortreffelijk-
heid, maar in haar charme, en ze had dat gevoel misschien ge-
koesterd, als ze zich op dergelijke kritische momenten geen on-
vergetelijke gebeurtenis herinnerd had. Dat was in Halensee ge-
weest, op haar zeventiende verjaardag, die ze met een onge-
trouwde tante in Halensee gevierd hadden. Ze was een eindje 
van de kegelbaan gaan staan en keek telkens neer op de baan 
om te zien hoeveel kegels de bal omvergooide, en toen hoorde 
ze heel duidelijk dat een van de spelers zei: ‘Ze heeft een ge-
zicht als op een camee.’ Op die woorden leefde ze sindsdien. 
Als ze voor de oude staande spiegel ging staan, waarvan de 
middellijn precies over haar borst liep, bekeek ze zichzelf altijd 
eerst en profil en vond de uitspraak van de Halenseese kegelaar 
bevestigd. En dat mocht ook; ze had echt een gezicht als op een 
camee en afgaand op haar foto had iedereen verliefd op haar 
kunnen worden, maar met het voorname profiel was het ook 
afgelopen, de dunne lippen, het dunne, plakkerige, asgrijze 
haar, het onvolgroeide oor, waar van alles aan leek te ontbre-
ken, dat alles ontnam het geheel iedere zinnelijke bekoring, en 
de nuchterste indruk maakten de waterig blauwe ogen. Ze had-
den glans, maar een heel prozaïsche, en terwijl de mensen vroe-
ger over een zilveren blik spraken, kon je hier over een blikken 
blik spreken. Haar kansen op liefde waren niet groot, als er niet 
iemand te vinden was voor wie het profiel boven alles ging. 
Daarom had ze ook het gevleugelde woord geaccepteerd dat ze 
graag gebruikte: “In de kunst gaat het om de zuiverheid van 
lijn.” Schultze, het lid van de rekenkamer, was door die zin 
eerst geïmponeerd. Maar toen hij hem nog een keer gehoord 
had, begreep hij wat erachter zat en hij raakte uit zijn humeur 
en zei tegen zijn vrouw: ‘Ik ben meer voor het ronde.’ Dat klonk 
haar goed in de oren, sterkte haar, deed de vrouw van het lid 
van de rekenkamer goed, want dat was het enige wat ze had.  
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Hoofdstuk 2 
 
De zon scheen en er stond een mild briesje, en iedereen die de 
Georgenstraße insloeg en de bomen zag, die hier en daar nog 
hun bebladerde takken over een schutting uitstrekten, zou den-
ken dat het nog begin september was, had aan begin september 
gedacht, als er niet voor verscheidene huizen en ook voor het 
huis van Schultze, het lid van de rekenkamer, een enorme 
vrachtwagen gestaan had met linnen behang en het opschrift 
Meubeltransport Von Fiddichen, Mauerstraße 17. De zijstukken 
van verscheidene gedemonteerde bedden waren schuin tegen 
de wagen gezet en op de rijbaan stond een mand met keuken-
gerei en tegen die mand een schilderij met een barokke lijst: een 
hoog, gepoederd toupet en een gebloemd keurslijf, voor zover 
je dat zo kon noemen, want het belangrijkste stuk met betrek-
king tot de eerbaarheid was door de schilder niet geschilderd 
en hij had de daarin opgeborgen natuur de vrije loop gelaten. 
Al met al kon s [onaf woord] niet was het verhuistijd, dus niet 
begin september, maar begin oktober, verhuistijd, waardoor de 
Georgen-straße er erg op vooruitging; zo’n wagen en zo’n por-
tret zag je in de Georgenstraße niet iedere dag en er stonden 
dan ook ettelijke mensen en een heel aantal kinderen rond de 
wagen en het schilderij.  
 Onder degenen die het schilderij geïnteresseerd bekeken, 
was ook een jonge man van een jaar of zesentwintig. Zijn leef-
tijd was niet zo makkelijk te bepalen, doordat er tussen zijn ge-
zichtsuitdrukking en zijn zwarte volle baard een wanverhou-
ding was: de uitdrukking was jeugdig, terwijl de baard een 
pleidooi hield voor een man in de bloei van zijn leven. Maar de 
baard had ongelijk: hij was pas zesentwintig, iets groter dan 
gemiddeld, breedgeschouderd, met het figuur en de baard van 
een man en helemaal wat gewone mensen een knappe man 
noemen. Hij mocht gezien worden.  
 Toen hij klaar was met het bekijken van het schilderij, her-
vatte hij zijn eigenlijke taak weer en begon over de rijbaan heen 
de huizen aan de overkant te bekijken. Hij was namelijk op 
zoek naar woonruimte. De goden waren hem welgezind, en 
nauwelijks had hij zijn blik op het huis aan de overkant gericht 
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of hij las ook al een boven de huisdeur aangebracht kaartje: Te 
huur op de derde verdieping links: elegant gemeubileerde kamer. Hij 
knikte, alsof hij tegen zichzelf zei: ‘Dat lijkt me wel; hier wil ik 
tenten opslaan.’ En meteen daarop stak hij de straat over en 
ging de trappen op naar de derde verdieping; een boven aan-
gekomen was hij een beetje knorrig, omdat het eigenlijk de vier-
de verdieping was. Hij belde aan en hoefde niet lang te wach-
ten: mevrouw Möhring deed open.  
 ‘Is hij bij u?’  
 ‘De kamer bedoelt u? Ja, die is hier. Als u hem wilt zien...’  
 ‘Ja, graag.’  
 En nu ging mevrouw Möhring terug naar een tussenkamer 
met één raam, die als vestibule voor links en rechts diende en 
waar niets anders stond dan een boekenkast met één rij boeken 
en een vogelkooitje erop. Het in de zomer gestorven sijsje was 
nog niet vervangen. Verder alleen nog twee stoelen en een baan 
wit linnen als loper en voor het raam een aralia met een gieter-
tje ernaast. Alles schamel, maar wel heel schoon. En nu deed 
mevrouw Möhring de deur open die rechts naar de huurkamer 
leidde. Hierop waren alle inspanningen geconcentreerd: een 
beetje ingezakte sofa, bekleed met rood pluche en zonder anti-
makassar, een schaaltje voor visitekaartjes, de grote keurvorst 
bij Fehrbellin en het bed van zwartgebeitst hout met een dek-
bed van aan elkaar genaaide stukjes zijde. De waterkaraf op een 
groot glazen bord, zodat het de hele tijd rammelde.  
 De knappe man met de volle baard keek om zich heen en 
toen hij zag dat de twee dingen ontbraken waar hij een grote 
aversie tegen had: oliedrukken en antimakassars, was hij met-
een geneigd om te huren, als hij de hospita tenminste bereid 
was voor een paar kleine dingen zorg te dragen. Tegen de be-
scheiden uitgevallen prijs had hij geen bezwaar, met de portier 
en de huissleutel was alles geregeld en hij vroeg juist naar de 
huissleutel, toen Mathilde Möhring vanuit de vestibule binnen-
kwam. ‘Mijn dochter,’ zei mevrouw Möhring, en Mathilde en 
de knappe man groetten elkaar en bekeken elkaar, zij indrin-
gend en hij oppervlakkig.  
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 ‘Ik neem aan dat de gewone dingetjes geen probleem zijn: 
koffie, thee, af en toe een ei, ontbijt en af en toe een ei, thee, so-
dawater, ik drink veel sodawater en zo.’  
 Mathilde, die als vanzelfsprekend het woord nam, verzeker-
de hem dat ze alles in huis hadden en dat het geen probleem 
was. Zoiets hoorde er immers bij; het huis was rustig en netjes, 
zonder muziek, want de huiseigenaar, een heel aardige man, 
nam niemand in huis die piano speelde.  
 ‘Dat komt goed uit,’ glimlachte de man met de volle baard. 
‘Nou, in de loop van de dag kom ik nog even langs om u te zeg-
gen of het doorgaat.’  
 En met deze woorden pakte hij weer zijn breedgerande hoed 
van zacht vilt en nam afscheid van moeder en dochter.  
 Mathilde liep met hem mee tot de gangdeur. Toen ze weer 
terugkwam, was haar moeder op de pluchen sofa gaan zitten, 
wat ze gewoonlijk niet graag deed, en streek over een klein zij-
den rolkussen, waar gele sterren op genaaid waren.  
 ‘Nou, Thilde, wat denk je ervan? De kamer staat nou al sinds 
de vakantie leeg. Ik vind dat de vakantie te lang duurt. Het 
wordt tijd dat we een huurder vinden. Hij zal er nog over na-
denken en dan zeggen wat hij doet. Dat is om ervan af te zijn; 
dat zeggen alle mensen die niet terug willen komen.’  
 ‘Hij komt wel terug.’  
 ‘Ja, Thilde, hoe weet je dat? Dan had hij toch meteen ja kun-
nen zeggen de kamer kunnen huren?’  
 ‘Natuurlijk. Dat had hij kunnen doen, maar zo iemand zegt 
nooit meteen ja, die denkt altijd eerst na. Dat wil zeggen: eigen-
lijk denkt hij niet na, maar hij schuift het gewoon een beetje 
voor zich uit; meteen ja of nee zeggen dat kunnen veel mensen 
niet, en hij zeker niet.’  
 ‘Ja Thilde, je zegt het allemaal alsof het het evangelie is en 
toch weet je eigenlijk helemaal niets.’  
 ‘Nee, ik weet niet alles, maar wel veel en als ik zeg: “Moeder, 
zo en zo”, dan is het ook zo. Die komt wel terug.’  
 ‘Ja kind, waarom komt hij dan terug?’  
 ‘Omdat hij gemakzuchtig is, omdat hij geen pit heeft, omdat 
hij een slapjanus is.’  
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 ‘Ach Thilde, zeg toch niet altijd zulke dingen. Je zegt zoveel 
woorden die je beter niet in de mond kunt nemen.’  
 ‘Ja moeder, waarom niet?’  
 ‘Omdat het slecht is voor je reputatie.’  
 ‘Ach wat, reputatie. Mijn reputatie is heel goed en dat moet 
ook; ik weet waar Abraham de mosterd haalt, en omdat ik dat 
weet, pas ik goed op. Ik pas ontzettend goed op. Niemand moet 
me te na komen. En wat die paar woorden betreft, nou, moeder, 
maak je daar maar niet druk over. Daar houd ik me aan vast, 
die doen me goed, en als ik zo hoor dat iemand altijd maar mak 
als een lammetje rondloopt, dan vind ik dat heel kwalijk.’  
 ‘Heel kwalijk. Dat is ook weer waar. Nou, je gaat je gang 
maar, ik kan je toch niet veranderen, je hebt altijd van kleins af 
aan een eigen wil gehad en vader zei altijd: “Laat maar, die 
komt er wel, die worstelt zich er wel doorheen.” Ja, dat zei hij, 
maar als het nou waar is? En waarom heeft hij dan geen pit? Ik 
bedoel die man waarvan jij zegt dat hij wel terugkomt. En 
waarom komt hij dan terug?’  
 ‘Jij ziet ook helemaal niets, moeder. Heb je zijn ogen dan niet 
gezien? En die zwarte volle baard en netjes, maar een beetje 
kroezend. Zoveel weet je toch wel, met zulke mensen is nooit 
wat aan de hand. Ik zal je vertellen: het beviel hem niet hele-
maal, maar toch ook weer wel, en omdat een kamer zoeken en 
traplopen vervelend is en moeite kost, denkt hij bij zichzelf: 
God, die kamers zijn allemaal hetzelfde. En het is rustig en er is 
geen piano en dat bonte dekbed... waarom zal ik die niet hu-
ren? En ik zal je ook vertellen hoe hij nu zijn tijd doorbrengt: 
van zoeken en rondkijken is geen sprake, daarvoor is hij veel te 
gemakzuchtig. Hij is nu naar het station, daar eet hij een bal ge-
hakt of misschien alleen een worstje en hij drinkt een kulm-
bacher. En dan gaat hij nog naar café Bauer, en als hij dat te on-
gemakkelijk vindt, want hij geneert zich niet graag en hij zit 
niet graag hard, wat je daar wel moet, dan gaat hij in de Zelten 
in de Tiergarten koffie drinken en kijken hoe ze skaat spelen of 
schaken, en hij lacht zo stilletjes voor zich uit, als er een rijke 
winkelier voor komt rijden en zijn paard een pul bier laat ge-
ven. En als hij daarmee klaar is, dan slentert hij een beetje door 
de Tiergarten tot aan de Schiffbauerdamm, dan gaat hij de brug 
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over en gaat naar de derde verdieping om te huren. Ik wil geen 
sijsje meer in de kooi, als het niet zo gaat als ik zeg.’  
 Mathilde kreeg gelijk. Of de man met de volle baard in de 
Zelten geweest was, is niet na te gaan, maar zoveel staat vast, 
dat hij tussen vijf en zes weer boven bij de Möhrings was om de 
kamer te huren. ‘Mijn spullen staan nog op het station hier ver-
derop. Hier is mijn kaartje. Misschien kunt u iemand sturen om 
te zorgen dat een kruier ze komt brengen. Ik wil nog even naar 
een vriend, en als ik terugkom, hoop ik alles hier te vinden.’  
 Dat beloofde mevrouw Möhring. Toen hij weg was, zei Ma-
thilde: ‘Zie je wel, moeder? Wie had er gelijk? Je zult ook nog 
wel horen dat hij in de Zelten geweest is.’  
 
de grote keurvorst van Fehrbellin: de keurvorst van Brandenburg, die in 
1675 de Zweden versloeg.  
 
 

Hoofdstuk 3 
 
De spullen kwamen: een koffer en een grote kist, en toen moe-
der en dochter de kist vlak voor het raam geschoven hadden, 
maar de koffer op een kofferstandaard gezet hadden, trokken 
ze zich terug in hun links naast de vestibule gelegen huiskamer. 
Het zag er daar heel netjes uit en ook niet armoedig. Voor de 
sofa met de kussens en de hoge leuning, lag een tapijt met een 
rozenpatroon, en naast de staande spiegel met de barst in het 
midden stonden twee standaards, waarin bloempotten met een 
rode en een witte geranium gezet waren. Op een mahoniehou-
ten kast stond een Makart-boeket en naast de kast hing een eta-
gère met gebogen borduurwerk met pareltjes. De witte tegelka-
chel glom, de messing deur glom nog meer en tussen de kachel 
en de deur stond tegen een lange muur, tegenover de invalide 
sofa een chaise longue, die nog maar kortgeleden op de veiling 
van een kleine gezant gekocht was en nu het pronkstuk van de 
woning vormde. Daarnaast een heel klein tafeltje met een slin-
gerklok, die eigenaardig hard sloeg.  
 Mathilde ging voor de spiegel staan om haar scheiding wat 
glad te strijken, want haar haar was heel dun en had de neiging 
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om te pieken, terwijl moeder Möhring op de sofa ging zitten, 
heel rechtop, en naar de muur tegenover haar keek, waar een 
pifferaro op een rots zat en met de doedelzak aan zijn mond op 
zijn doedelzak blazend eenvoudig en gelukkig de wereld in 
keek. Mathilde zag in de spiegel hoe stijf rechtop haar moeder 
zat en zei zonder zich om te draaien: ‘Waarom zit je nou weer 
op die harde sofa, waar je niet kunt leunen? Waar hebben we 
die chaise longue eigenlijk voor?’  
 ‘Nou, toch niet daarvoor dáárvoor?’  
 ‘Natuurlijk wel. Natuurlijk, en daarbij kostte hij echt géén 
geld. En nou denk je meteen dat je hem ruïneert en er een gat in 
zit. Ik heb ervoor gespaard en ik was blij dat ik hem voor je 
neer kon zetten.’  
 ‘Ja, ja Thilde, je bedoelt het goed.’  
 ‘En je hebt altijd pijn in je rug en je klaagt aan één stuk door. 
En toch wil je er niet op liggen. En als je nou gelijk had. Maar 
hij gaat echt niet kapot en waarom zou hij ook, je weegt nog 
geen honderd pond.’  
 ‘Jawel Thilde, jawel.’  
 ‘Wat dan nog? Hoe eerder dat ding een zitkuiltje heeft, hoe 
beter; nou staat hij erbij alsof we hem te leen hebben en bang 
zijn om erop te gaan zitten. En zo erg is het toch niet, we kun-
nen immers rondkomen en we betalen onze huur precies op 
tijd. Dus waarom maak je het je niet makkelijk? En dan ziet hij 
er ook beter uit, als je ziet dat hij gebruikt wordt. De spiegel is 
oud en de sofa is oud, en dus mag de chaise longue niet te 
nieuw zijn. Dat past niet, dat stoort, dan is het geen ensemble.’  
 ‘God, Thilde, gebruik toch niet van die Franse woorden; dan 
weet ik het niet goed. In mijn tijd was dat allemaal nog niet en 
mijn vader wilde van een school niets weten. Nou, je weet het 
wel. Waar je ook kijkt, overal ontbreekt wel iets. Wat bedoelt hij 
hier dan met zijn kaartje? Kijk nou eens naar zijn kaartje. Hugo 
Großmann. Nou, dat begrijp ik, maar nou komt zijn titel of wat 
hij is, en dan weet ik niet wat dat betekent: kand. jur.’  
 ‘Dat betekent dat hij kandidaat is.’  
 ‘Zozo, dat is goed, dan is hij predikant of hij wordt het.’  
 ‘Nee, hij niet. Hij is alleen maar kandidaat in de rechten. Dat 
betekent dat hij afgestudeerd is en nu examen moet doen, en als 
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hij dat gedaan heeft, is hij meester in de rechten. Hij zit dus tus-
sen tiktakt nu zo’n beetje heen en weer tussen student en mees-
ter in de rechten.’  
 ‘Nou, als hij maar blijft. Denk jij dat hij blijft?’  
 ‘Natuurlijk blijft hij.’  
 ‘Ja, jij weet het altijd zo zeker, Thilde. Hoe weet je nou dat hij 
blijft?’  
 ‘Ach, moeder, jij ziet ook niks. Als hij eenmaal zit, dan zit hij. 
Hij is gemakzuchtig. En het moet wel heel erg worden, voor hij 
weer weggaat. En bij ons wordt het niet erg. Wij zijn vriendelijk 
en beschaafd en altijd behulpzaam en we gaan onze gang en 
zien alleen wat we willen zien.’  
 ‘Denk je dat hij...’  
 ‘Jakkes, God beware. Hij is eerlijk als goud. Je kunt blind op 
hem vertrouwen. Zo’n nette vent hebben we nog nooit gehad. 
En dan moet je bedenken: hij staat voor zijn examen, en er 
wordt hier geen piano gespeeld. Op de binnenplaats een draai-
orgeltje, dat hoort hij niet. En ik zal je nog wat zeggen, moeder: 
hij blijft niet alleen, maar hij blijft ook lang. Want hij zal zich 
niet zo inspannen. Hij ziet er echt uit van “lukt het vandaag 
niet, dan lukt het morgen.” En misschien morgen ook nog niet.’  
 
Makart-boeket: boeket met kunstbloemen, naar de Oostenrijkse schilder 
Hans Makart (1840-1884).  
 

* * * 
 
Hugo Großmann, die nog geen sleutel had, was drie minuten 
voor tien thuisgekomen en had voor alles wat hem nog aange-
boden werd bedankt; hij was erg moe, hij was de afgelopen 
nacht onderweg, ook al waren er nog zoveel andere dingen. 
Moeder Möhring, die nog even in de vestibule te doen had, 
hoorde nog dat hij de lucifer aanstreek en zag het licht scheme-
ren, dat meteen onder de deur wegviel tot in de vestibule. 
Daarna hoorde ze dat hij zijn laarzen met een snelle ruk uittrok, 
zoals iemand die gauw naar bed wil en na minder dan een mi-
nuut was het weer donker.  
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 De volgende dag was even mooi als de vorige. De Möhrings 
waren ochtendmensen en vandaag waren ze al om zes uur op, 
omdat ze immers nog niet konden weten of hun huurder een 
ochtendmens was.  
 ‘Ik denk niet dat hij een ochtendmens is,’ zei Mathilde, ‘maar 
je kunt nooit weten. En de eerste nacht slapen veel mensen on-
rustig.’  
 Het was zeker al acht uur, toen Mathilde dat zei en eraan 
toevoegde: ‘Je zult zien, moeder: die slaapt als een os. Voor hem 
hoef je niet te nachtbraken en van de wekker opwinden is nou 
al helemaal geen sprake meer. Nou, mij best. Als het eenmaal 
winter is, slaap ik ook liever graag uit en wacht liever met mijn 
koffie. Alleen krijg je om acht uur de beste broodjes.’  
 Mathilde Met deze woorden stond ze op en keek op de klei-
ne slingerklok. Het was al een paar minuten over half negen. 
‘Moeder, ik zal toch maar eens kloppen. Ik had hem op een uur 
of negen getaxeerd, maar nou is het al half elf. Wat vind jij?’  
 ‘Spreekt vanzelf; er kan ook wel iets gebeurd zijn.’  
 ‘Ja, dat kan. Maar dat zal wel niet.’  
 

* * * 
 
Om één uur kwam de nieuwe huurder bij de Möhrings binnen 
en zei dat hij nu wou gaan eten; ze hoefden in zijn kamer geen 
haast te maken, want hij zou voor zevenen niet terug zijn. En 
als er iemand kwam, mochten ze “om acht uur” zeggen. Daar-
mee nam hij heel hoffelijk afscheid, en toen hij het huis uitging, 
keken moeder en dochter hem vanuit het raam van de vestibule 
na.  
 Toen ze het raam weer dichtgedaan hadden, zei moeder: 
‘Het is eigenlijk een heel aardige man. Alleen vind ik het gek 
dat hij nog zo’n halve student is. Per slot van rekening vergis je 
je toch, Thilde. Hij moet toch al tegen de dertig zijn.’  
 ‘Ja, je hebt gelijk, moeder, zo ziet hij eruit. Dat komt door de 
zwarte baard en doordat hij zo breed is. Maar geloof me maar: 
hij is niet ouder dan zesentwintig. En de baard is het ook niet 
eens. Hij is alleen maar lui en hij heeft geen pit in zijn lijf. Dan 
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lijkt iemand altijd oud. ziet het eruit alsof iemand oud is, alleen 
omdat hij slaperig is. En sentimenteel is hij ook.’  
 ‘Ja, dat zal wel,’ zei de oude mevrouw Möhring, maar wel zo 
dat je kon horen dat ze zich daarbij bij “sentimenteel” niets kon 
voorstellen en haar dochter alleen maar niet tegen wilde spre-
ken.  
 Een uur later had Mathilde de kamer in orde gemaakt, ter-
wijl haar moeder in de keuken bezig was. Ze hadden afgespro-
ken zich allebei op een spiegelei te tracteren met daarbij gebak-
ken aardappels. Toen de tafel gedekt was en bij de gebakken 
aardappels een extraatje van twee spiegeleieren opgediend was, 
was ook de dochter klaar met het in orde brengen van de ka-
mer, en moeder en dochter gingen zitten.  
 ‘Ben je tevreden, Thilde?’ vroeg de oude dame en wees op de 
twee spiegeleieren waarop ze ter ere van deze dag tracteerde.  
 ‘Ja,’ zei Thilde, ‘ik ben tevreden als jij ze allebei opeet en als 
ik zie dat ze je smaken. Want je gunt jezelf nooit wat, en daar-
om val je ook zo af. Aardappels zijn heel goed, maar veel kracht 
geven ze niet. Zo slecht staan we er ook echt niet voor en we 
hebben immers ons spaarbankboekje. Ik zal nou weer beter 
voor je zorgen, en als we klaar zijn met eten, zet ik thee voor je. 
Hij heeft niet eens zijn suiker gebruikt en ook niet meegeno-
men. Ik zie dat hij Je ziet aan alles dat hij een fatsoenlijke vent 
is. Maar neem nou maar, moeder.’ En ze boog voorover en tikte 
op haar moeders hand.  
 ‘Ja, je bent goed voor me, Thilde. Als je nou maar een goede 
man kreeg.’  
 ‘Ach, laat toch.’  
 ‘Ik denk daar altijd aan. En waarom ook niet? Zoals je daar-
net voor de spiegel stond: van opzij ben je bijna heel knap.’  
 ‘Ach, laat toch, moeder. Dat met die camee mag dan waar 
zijn, en ik denk zelf dat het waar is. Maar ik kan toch niet altijd 
opzij staan?’  
 ‘Dat hoef je ook niet. En je bent tenslotte naar een goede 
school gegaan en je hebt goede getuigschriften, en als je vader 
langer geleefd had, was je nu lerares, zoals je wou. Veel mensen 
zijn erg voor ontwikkeling. Hoe heb je het bij hem aangetrof-
fen? Alles in orde? Alles netjes? Een heel arme vent kan het niet 
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zijn. Een koffer, helemaal van leer, bijna zonder hout en karton, 
dat hebben altijd alleen maar mensen uit een goed milieu.’  
 ‘Je hebt gelijk, moeder, dat klopt. We zijn het een keer eens. 
En zo is het ook met hem. Uit een goed milieu. Op de commode 
lagen nog zijn zakdoeken en zijn wollen kousen. Nou, je moet 
straks eens kijken, alles op dezelfde manier gemerkt en ook de 
kousen en niet met wol gemerkt, maar allemaal met rood merk-
garen. Hij heeft vast een heel nette moeder of zuster, want een 
ander doet dat niet zo precies. En zijn laarzen ook in orde. Hij 
komt vast uit een streek met goed leer, dat zie je aan alles, en hij 
heeft ook een schrijfmap van juchtleer, mooi geperst, ik vind 
juchtleer zo lekker ruiken. En de boeken allemaal heel goed in-
gebonden, bijna te goed, en ze zien er ook allemaal zo op hun 
zondags uit, alsof ze niet veel gebruikt zijn, alleen zijn Schiller 
zit vol aantekeningen en ezelsoren. Je gelooft gewoon niet wat 
hij daar allemaal in gelegd heeft: randjes van postzegels en klei-
nigheidjes en afgescheurde kalenderblaadjes. En verder heeft 
hij Engelse boeken, dat wil zeggen vertaalde, die heeft hij waar-
schijnlijk nog meer gelezen, die hebben veel uitroeptekens en 
koffievlekken en op veel plaatsen staat prachtig of geweldig of 
zoiets. Maar nou zal ik thee voor je zetten. Je hebt toch nog ko-
kend water?’  
 ‘Natuurlijk. Kokend water is altijd...’  
 En daarop ging Thilde weg en kwam na een minuut terug 
met een blaadje. Het was hetzelfde blaadje en dezelfde theepot 
waaruit de huurder zijn ochtendthee genoten had.  
 ‘Dat is echt een geluk, dat hij thee drinkt,’ zei Thilde en 
schonk voor haar moeder en daarna voor zichzelf een kopje 
verse thee in. ‘Koffie smaakt dan altijd naar de filter. Maar met 
thee smaakt het tweede kopje eigenlijk altijd het beste.’ En ter-
wijl ze dat zei, brak ze twee suikerklontjes in veel kleine stukjes 
en schoof het schoteltje naar haar moeder.  
 ‘Neem toch ook wat, Thilde.’  
 ‘Nee, moeder. Ik houd niet van suiker. Maar jij bent voor 
zoetigheid. En neem altijd een beetje in je mond. Ik ben blij als 
het smaakt en als je weer dik en rond wordt.’  
 ‘Ja,’ lachte de oude vrouw. ‘Je bedoelt het goed. Maar dik en 
rond. God, Thilde, waar moet ik dat vandaan halen?’  
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Hoofdstuk 4 
 
Om zeven uur was Hugo Großmann terug. Hij trof Thilde in de 
vestibule. ‘Is er iemand geweest, juffrouw?’  
 ‘Ja, een heer. Hij kwam om vijf uur. En ik heb gezegd dat u 
er om acht uur weer bent. Dan zou wou hij terugkomen.’  
 ‘Goed. En heeft hij geen kaartje achtergelaten? zijn naam niet 
gezegd?’  
 ‘Jawel. Von Rybinski, geloof ik.’  
 ‘Ah, Rybinski. Nou, dat is goed.’  
 En nauwelijks was het acht uur geweest of er werd ook ge-
beld, en Rybinski was er weer en werd binnengebracht.  
 ‘Dag Großmann.’  
 ‘Dag Rybinski. Jammer dat je voor niks gekomen bent. Maar 
ga zitten. ’s Middags ben ik er nooit altijd op pad.’  
 ‘Had ik kunnen weten. Weet ik,’ zei Rybinski en schoof een 
stoel bij de sofa. ‘Zaepernick! Wanneer is het eens afgelopen 
met dat geren? Past toch eigenlijk niet bij je. Je bent echt veel 
meer een zevenslaper dan een postbode. Dus waarom pendel je 
de hele tijd heen en weer tussen Grunewald en Wilmersdorf? 
Of heb je nu een andere pendelbeweging?’  
 ‘Dat moet nog blijken, jongen. Ik ben pas ruim vierentwintig 
uur hier, gisterochtend vroeg aangekomen, hier verderop in de 
Friedrichstraße. Godzijdank dat ik er weer ben, en toch ook 
weer niet, Owinsk is een gat, natuurlijk, en als je opgestaan 
bent, kun je net zo goed weer naar bed gaan, en daarbij dat eeu-
wige geklaag van mijn moeder en mijn zus en geen greintje be-
grip voor een boek of een schilderij, en als er een dansende beer 
op de markt komt, dan is het alsof Charlotte Wolter een gastop-
treden komt geven... Nou, dat is allemaal niet bepaald mijn 
smaak. Maar zo’n gat heeft ook een goede kant: je hebt je rust, 
je kunt een bepaalde gedachtegang volgen, als je die hebt, en 
het is afgelopen met het blokken. Ach, Rybinski, dat begint nou 
weer. En hoe gaat het met jou? Als ik je zo zie met je Poolse pet, 
neem me niet kwalijk, maar dat ziet er een beetje theatraal uit, 
en je broek in je laarzen – voor mij zie je er ook niet uit of je 
recht van de repetitor komt.’  
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 ‘Wat voel je dat fijn aan, Großmann. Recht van de repetitor, 
nee. Maar iets rechtstreeks is er wel: recht van de galg...’  
 ‘Zoals Roller.’  
 Rybinski knikte.  
 ‘Ach, doe geen domme dingen, Rybinski. Wat bedoel je?’  
 ‘Wat ik bedoel, daarover straks. Vertel eerst iets over jezelf 
en over de mensen in Owinsk. Heb je toevallig mijn oom ge-
zien? Hij komt immers af en toe iedere zaterdag in de stad, naar 
de paardenmarkt of als hij geld nodig heeft. Op mijn laatste 
brief heeft hij niet geantwoord; hij zal wel net platzak geweest 
zijn. En je vader? Waar is die eigenlijk aan gestorven? Hij zal 
nog geen zestig geweest zijn. En hoe staat het met het vermo-
gen? Ze zeiden altijd dat hij wat had.’  
 ‘Ja, dat zeggen ze altijd, en als God de schade bekijkt is er 
niets. Er stond een kist, een soort brandkast in zijn kantoor die 
we altijd met ontzag bekeken, omdat we allemaal tegen elkaar 
zeiden: daar zit het in. En wat denk je dat we later gevonden 
hebben?’  
 ‘Nou, de helft.’  
 ‘Ja, dat dacht je; een studentenbaret, een studentenliedboek 
en een paar hoge jachtlaarzen, geel leer, net zoals hij ze van 
Wallenstein had.’  
 ‘Was hij dan een Nimrod...? Je zou me trouwens best een si-
gaar mogen geven. Ik zag daar een kistje; dat stelt mij hopelijk 
niet zo teleur als jou de erfkist. Ja, was hij dan zo’n jager voor 
de heer?’  
 ‘Bah, God beware. Daar was hij veel te gemakzuchtig voor 
en hij had het altijd koud. Hij zal wel, toen hij pas burgemeester 
geworden was, een keer meegegaan zijn op jacht, maar toen ik 
zo’n opgeschoten jongen was, zo kort daarvoor, voor we naar 
het gymnasium van Inowroclaw gingen, ging hij er altijd alleen 
maar op uit, als het tafelen bij de hoofdboswachter of bij de re-
ferendaris begon. En één keer was het bij de turfinspecteur, dat 
weet ik nog goed.’  
 ‘En daarbij was je vader toch eigenlijk een geweldige vent.’  
 ‘Ja, dat was hij.’  
 ‘Eigenlijk energieker dan jij.’  



 17 

 ‘Dat is maar hoe je het bekijkt. In de meeste dingen zijn we 
hetzelfde. Hij was ook nooit zo’n liefhebber van blokken. Daar-
in zullen we wel hetzelfde zijn, en toen hij zijn eindexamen ach-
ter de rug had, haakte hij af en hij zei: “Twee keer zakken en 
dan met hangen en wurgen een baan als ambtenaar met 800 
taler. Nee, dan liever burgemeester in Owinsk.” En hij was ook 
al lang verloofd.’  
 ‘Ja, kijk, Hugo, dat is nou net wat ik het energieke noem. Het 
was toch een besluit, en zijn familie was er vast op tegen en 
wou een minister van hem bakken. Voor minder dan minister 
doen de goede kleinsteedse mensen het niet, die bij de jacht op 
het geluk waarvoor we allemaal uitgenodigd zijn, bekende 
jacht op het geluk waarvoor we allemaal uitgenodigd denken te 
zijn, alleen de kerktoren zien met de gouden haan zien en niet 
weten hoever het is en hoeveel kuilen er onderweg zijn om in te 
vallen. Ik ben voor degenen die afhaken.’  
 ‘Je bedoelt: zo in het algemeen, theoretisch.’  
 ‘Nee, heel praktisch. Je moet me maar een foto van je vader 
geven; daar kijk ik dan naar, als voorbeeld.’  
 ‘Maar Hans, je wilt toch ook niet burgemeester worden? En 
je hebt je examen nog voor de boeg; mijn vader had de halve 
ellende al achter zich. Ze nemen tegenwoordig niet zomaar ie-
dereen, en meester in de rechten is wel het minste. En voor mij 
zie je er niet uit of je in mijn afwezigheid en om zo te zeggen 
achter mijn rug examen gedaan hebt en je nu alleen maar met je 
nieuwe waardigheid komt verrassen. in je nieuwe waardigheid 
voor komt stellen. Maar neem me niet kwalijk, ik zal voor ons 
eerst een broodmaaltijd bestellen, wat ze in een gemeubileerde 
kamer een broodmaaltijd noemen. Een geluk dat de mensen de 
Zwitserse kaas uitgevonden hebben. En moet ik thee bestellen 
of grog?’  
 ‘In het algemeen ben ik voor het overgaan van de ene in de 
andere, je hebt het spel daarbij zo mooi in de hand, als voorop-
gesteld dat de fles je tenminste niet in de steek laat. Maar voor 
vandaag laat ik het erbij, Hugo. Laten we het drinkgelag bewa-
ren voor een feestelijke gelegenheid.’  
 ‘Examen?’  
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 ‘Dat is te onzeker, ten eerste op zichzelf, dat wil zeggen of 
we zover komen, en ten tweede wat betreft het resultaat. Nee, 
als ik het over sparen en een feestelijke gelegenheid heb, denk 
ik aan wat anders en ik bedoel mijn eerste avond.’  
 ‘Ik kan je niet volgen, Hans. Het is gek om te zeggen, maar je 
bent zo geheimzinnig: eerst recht van de galg en de toezegging 
om later een raadsel op te lossen en nou die eerste avond...’  
 ‘Ik heb je begripsvermogen overschat, wat volgens sommi-
gen overigens een heel ondergeschikte gave is, misschien in sa-
menhang met logica en wiskunde. Logici begrijpen nooit iets. 
Maar ik ben toch verbaasd. Waarvoor zijn we dan al die keren 
over de Königsplatz gelopen met links de maan en rechts Kroll 
en de kleine F., terwijl we alle uitvoeringen van Hamlet tot dan 
toe verwierpen en naar een nieuwe zochten met meer diep-
gang, en waarvoor heb ik dan mijn parallellen getrokken tussen 
Amalie en Adelheid von Runeck, tussen Milford en Eboli – als 
je niet eens wilt begrijpen wat ik met mijn eerste avond bedoel. 
Dan zal ik duidelijk zijn: ik heb het over de eerste avond van 
mijn Räuber. Kosinsky. Die toestand met de repetitor werd me 
te vervelend. En als je nou nog zeker wist dat het goed afliep. 
Kortom: ik ben naar Deichmann gegaan. Vandaag was de derde 
repetitie met mij, een briljante Kraußneck als Roller, en ik denk 
dat ik vroeg of laat naar het karaktervak overga. Jeune premier 
is maar een tussenstap.’  
 ‘Tussenstap? En Die Räuber? Hoe bestaat het! Dan staat er 
over een week dus op de affiche: Kosinsky: de heer Rybinski. Of 
wil je je “von” aanhouden?’  
 ‘Nee, je moet ook iets voor je familie doen. Mijn “von” ver-
valt, tenminste zolang ik nog niet beroemd ben; later kan ik het 
er weer bij zetten.’  
 ‘Ga je daarvan uit?’  
 ‘Natuurlijk ga ik daarvan uit. Iedereen gaat daarvan uit. Gar-
rick was oorspronkelijk ook van adel. Denk je dat hij met die 
hele toestand begonnen was, als hij niet gezegd had: “Roem 
gaat boven adel”?’  
 ‘En dat zeg je allemaal serieus?’  
 ‘Heel serieus. En ik zal je ook nog meer vertellen en dat ook 
serieus. Heel binnenkort kom je bij me en dan zeg je: “Rybinski, 



 19 

je had gelijk om die hele rommel aan de wilgen te hangen. Wat 
denk je, welke rol past het beste bij me? Dunois of Karl Moor in 
Die Räuber?” Volgens mij ben jij een geboren Karl Moor en als je 
je arm aan de eik vastbindt, of misschien ook, als je je vader uit 
de gevangenis haalt, dan ben je vast geweldig.’  
 ‘Ja, denk je?’  
 ‘Je hebt helemaal dat dweperige, zwetserige dat erbij hoort, 
en je hebt ook de zelfverzekerde toon, als hij zegt: Dit horloge 
heb ik de minister afgenomen. Het was natuurlijk de minister van 
justitie en daarover zul je al gauw net zo slecht te spreken zijn 
als ik. Ik heb de schepen achter me verbrand. Alles in het leven 
is gewoon een kwestie van moed.’  
 ‘Maar luister, Hans, er spelen toch nog veel andere dingen 
mee.’  
 ‘Je bedoelt liefde. Dat is allemaal onzin. Veel zijn er zo gek, 
en jou zie ik daar ook wel voor aan; wie zoveel wandelt en net 
zoveel houdt van Lenau als van net zo dweept met Lenau als 
met Zola (wat niemand je overigens zo gauw na zal doen), die 
is tot alle onzin in de liefde in staat. Dat ziet er dan ook uit als 
moed, maar het is het tegendeel: gewoon slapheid, gemak-
zucht, huissleutelkwestie. Hugo, wees voorzichtig. Maar zoveel 
kan ik je nu al zeggen: als jij je normaal ontwikkelt en geen ko-
lossale misstap begaat en je om zo te zeggen normaal en conse-
quent verder ontwikkelt, kom je morgen waar ik nu al ben. En 
al ben je meester in de rechten, moet je meester in de rechten 
worden, wat misschien lukt, een hoge ambtenaar word je nooit. 
Houd toch op met dat blokken. Allemaal voor niets. Ik ken mijn 
pappenheimers.’  
 Op dat moment werd er geklopt. Großmann stond op, ging 
naar de deur en deed open. Buiten stond Mathilde Möhring. Ze 
moest nog naar de stad, en omdat er niemand was behalve haar 
moeder, wilde ze alleen maar vragen of meneer Großmann 
van-avond nog iets nodig had.  
 ‘Nee, dank u, juffrouw Mathilde, meneer von Rybinski hoef-
de niets. Ik ga nog naar het Franziskaner-café. Misschien wilt u 
een fles sodawater neerzetten.’  
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Toen hij weer op zijn plaats zat, zei Rybinski: ‘Daarmee kom 
je er ook niet tussen. Sodawater. Dat drinken toch alleen maar 
burgermannetjes?’  
 ‘Dat is ten eerste maar zeer de vraag, want het hangt er erg 
vanaf wat je daarvoor gedronken hebt, en ten tweede wil ik er 
ook helemaal niet tussen komen. Mevrouw Möhring is een 
kleinburgerlijk mens en die juffrouw is haar dochter. Ertussen 
komen. En daartussen komen. Zover zijn we nog niet afgezakt. 
En Lenau zit er toch niet voor niets in.’  
 ‘Dat is het hem juist, dat is het hem juist. Lyriek beschermt 
niet tegen domheid. Daar op de doodstille vijver valt het schijnsel 
van de maan – er is allen maar een beetje maneschijn nodig om 
alles mooier te laten lijken, en de vijver kan ook een vestibule 
zijn.’  
 ‘Ik begrijp je niet, Hans. En dat zo zonder enige aanleiding.’  
 ‘Het beste in de mens zijn vermoedens. En ze heeft zo’n pro-
fiel, een camee, streng en voornaam en een klein mankementje 
aan haar oog en asblond. Zo schrijden aardse vrouwen niet, die 
bracht geen sterfelijk huis voort...’  
 ‘Onzin. Wat moet dat? Eigenlijk is ze toch gewoon een raar 
meisje.’  
 ‘Dat Zeg dat niet. Zoiets wreekt zich.’  
 ‘Nogmaals Ach wat. Allemaal onzin en overmoed. En laten 
we nu gaan. Wanneer is eigenlijk je eerste optreden? debuut?’  
 ‘Aanstaande dinsdag. Duim voor me. Of liever: kom applau-
disseren.’  
 
Zaepernick: toespeling op de langeafstandsloper Fritz Käpernick (1857-
1887).  
Owinsk: kleine plaats aan de Warta, tegenwoordig in Polen.  
Zoals Roller: toespeling op de woorden van de rover Roller in Die Räuber 
van Schiller.  
Kroll: groot amusementspaleis.  
de kleine F.: de vergulde Victoria op de Siegessäule.  
Adelheid von Runeck: figuur uit een toneelstuk van Freytag.  
Amalie, Milford en Eboli: figuren uit toneelstukken van Schiller.  
Daar op de doodstille vijver...: citaat uit de cyclus Schilflieder van Lenau (1832).  
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Zo schrijden aardse vrouwen niet...: citaat uit Die Kraniche des Ibykus van Schil-
ler (1797).  
 
 

Hoofdstuk 5 
 
De volgende dagen verliepen rustig. ’s Morgens ging Hugo 
naar zijn repetitor, daarna ging hij eten en daarna naar Wil-
mersdorf; ’s avonds was hij thuis, meestal tenminste, en was 
alles bij elkaar een toonbeeld van degelijkheid. Wat Mathilde 
opviel was zijn studie. Uit alles wat ze zag en ook uit toespelin-
gen van hemzelf hoorde, was duidelijk bleek dat hij zich op een 
examen voorbereidde, hij stak ook altijd iedere morgen als hij 
wegging een boek of een schrift bij zich; toch was het haar dui-
delijk dat er, als hij weer thuis was, van studeren geen sprake 
was. Op een bij het raam staande hoge lessenaar die hij aange-
schaft had, lagen wel een paar dikke boeken, maar die hadden 
iedere morgen een dun laagje stof, genoeg bewijs dat hij ze de 
hele avond niet ingekeken had. Wat hij las, waren romans, 
vooral ook toneelstukken, waarvan hij er om de twee, drie da-
gen een aantal mee naar huis nam; het waren de kleine boekjes 
van Reclam, Reclamboekjes, waarvan er altijd verschillende op 
de sofatafel lagen, opengevouwen en van tekens of ook van 
potloodstrepen voorzien. Mathilde kon precies nagaan wat hem 
bevallen was of zijn twijfel gewekt had, want er kwamen ook 
passages met uitroeptekens en zelfs met drie vraagtekens voor. 
Maar dat waren er maar een paar. Das Leben ein Traum leek 
hem, gezien de vele kanttekeningen het meeste te interesseren. 
had de meeste tekens en kanttekeningen en leek hem ook het 
meest geïnteresseerd te hebben. ‘Moeder,’ zei Thilde, ‘als er 
geen wonder gebeurt, doet hij het nooit.’ ‘Wat dan, Thilde?’ 
‘Nou, dat examen. Ons komt dat goed uit. Hoe langer het 
duurt, des te langer hebben we hem. blijft hij. En als hij het doet 
en hij zakt, dan blijft hij ook. Waar moet hij uiteindelijk naar-
toe? Heel veel familie en kennissen lijkt hij niet te hebben. Zelfs 
die meneer met zijn Poolse pet is nog niet teruggeweest.’  
 Dat klopte wel. Rybinski was sinds zijn eerste bezoek nog 
niet teruggeweest, maar op de avond van dezelfde dag dat 
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Thilde deze observaties gedaan had, kwam hij en trof ook zijn 
vriend Hugo thuis.  
 ‘Eindelijk, Hugo. Je zult wel gedacht hebben dat ik niet he-
lemaal eerlijk was en dat dat met Kosinsky maar een grapje 
was. Maar ik zeg je: het is ernst. Eigenlijk zelfs bittere ernst, 
maar je begrijpt dat ik dat woord wil vermijden. Ze zijn overi-
gens van mening dat ik wel in de smaak móét vallen, en een zei 
vanmorgen dat ik “een geboren Kosinsky” ben. Jammer genoeg 
was dat Spiegelberg, maar zoals altijd is hij juist een betrouwba-
re vent. Nou, morgen moet alles besloten worden. Ik geef je 
hierbij kaartjes, een parket voor jou en twee op de tweede rang 
voor je “dames” hiernaast, vooropgesteld dat die naar deze 
naam luisteren, als die naar deze naam luisteren, wat ik overi-
gens betwijfel. Ik had je drie parketplaatsen kunnen geven, 
maar ik dacht bij mezelf: die twee zo dicht bij je vind je mis-
schien vervelend, zeker die oude, die is toch nog erg een volks-
vrouw. En eerlijk gezegd houden de directeur en ik meer van 
de tweede rang; het parket is altijd kritisch, de critici zitten al-
tijd parket, en als er dan twee van die dames enthousiast wor-
den, wordt het belachelijk, maar op de tweede rang lukt alles, 
op de tweede rang, als je een beetje oplet, kun je vertrouwen. 
Jouw plaats beneden is een hoekplaats, met opzet, maar ik 
vind, Hugo, dat je een beetje nuchter reageert.’  
 ‘Nee, Hans, ik ben alleen een beetje verdoofd; ik dacht niet 
dat je me maar wat wijsgemaakt had, ik dacht alleen dat er wat 
tussengekomen was, omdat het zo lang duurde...’  
 ‘Ah, ik begrijp het; ze hadden uiteindelijk gemerkt dat het 
toch niet ging, dat het niks met mij werd.’  
 ‘Je moet niet zo gevoelig zijn, je bent nog niet opgetreden en 
je begint net. Maar dat is maar de helft van wat ik daarnet 
dacht. Het andere is dat met de twee Möhrings.’  
 ‘Maar beste jongen, dat is makkelijk te veranderen; je kunt 
ook twee parket krijgen.’  
 ‘Nee, dat is het niet; integendeel: dat met de tweede rang heb 
je goed bedacht en je hebt rekening met me gehouden. Het 
meenemen is juist het probleem, al hebben we verschillende 
plaatsen, dat is toch een soort sociale gelijkheid, ook als ik het 
met de oude dame over de oude Moor heb, of zij met mij, want 
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ik begin er niet over, dan zijn we intiem. En dat gaat toch niet 
goed. En daarbij: wat heeft zo’n vrouw te vertellen? Alles 
brengt je alleen maar in verlegenheid.’  
 ‘Ach, Hugo, dat is belachelijk. Je weet toch ook wel dat er 
alleen maar onzin verteld wordt?’  
 ‘En dan moet ik toch met ze mee ze er toch naartoe brengen, 
en als het afgelopen is, moet ik weer met ze mee naar huis.’  
 ‘Dat zie ik niet. Je geeft ze een cadeautje en je laat ze hun ei-
gen gang gaan.’  
 ‘Goed, misschien heb je gelijk: ik zal het zo doen. Je ziet nu 
waarom ik zo verdoofd was, wat jij nuchter noemde. Van nuch-
terheid is geen sprake, eigenlijk ben ik zo opgewonden alsof ik-
zelf Kosinsky moet spelen.’  
 ‘Wie weet wat er nog komt.’  
 En daarmee ging zijn vriend weer weg, omdat hij nog hon-
derd dingen te doen en te bedenken had. ‘Bij Philippi zien we 
elkaar weer. En dapper vechten. Als ik verlies, moet ik me in 
mijn zwaard storten.’  
 ‘Je moet me alleen niet vragen om het vast te houden.’  
 
Das Leben ein Traum: gedicht van Calderón (1635).  
Bij Philippi zien we elkaar weer: Brutus tegen de geest van Julius Caesar, in 
Julius Caesar van Shakespeare.  
 

* * * 
 
Nauwelijks was Rybinski weg of Hugo ging naar de twee vrou-
wen om de twee kaartjes te brengen; het parket was uitverkocht 
en dat was de reden dat ze apart moesten zitten, maar hij zou 
telkens naar boven kijken.  
 Moeder Möhring zei helemaal niets, maar Thilde kwam er 
gemakkelijk uit en zei op een heel fatsoenlijke manier en ogen-
schijnlijk met een heel andere houding dat het heel aardig was 
om aan hen te denken en dat ze het een grote eer vonden.  
 ‘Ja,’ zei de oude dame, dat had ze ook willen zeggen.  
 En nadat er nog een paar vragen gesteld en van beide kanten 
complimenten uitgedeeld waren, ging Hugo weer naar zijn ka-
mer, terwijl de oude dame een voetenbankje bij de kachel 
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schoof en ging zitten; Thilde ging op de sofa zitten en schoof de 
kleine petroleumlamp zo dat ze daarlangs de oude dame kon 
zien.  
 ‘Wat moet ik aantrekken, Thilde? Die zwartzijden jurk kan 
echt niet meer en was eigenlijk voor begrafenissen bedoeld. En 
ik ben weer te oud om de rode sjaal eroverheen te dragen.’  
 ‘Ach, moeder, maak je niet druk. Ik verzin wel wat en met 
een paar strikjes krijgen we het wel voor elkaar. Niemand let 
toch op je. En wat dan nog? Het kapje is voor een oude vrouw 
altijd de hoofdzaak, en jouw kapje is nog heel goed, een beetje 
plooien en oppersen en je ziet eruit als een gravin.’  
 ‘Ach kind, zeg toch niet van die onzin.’  
 ‘Nou, moeder, ik weet zeker dat we dat voor elkaar krijgen. 
Dat beetje aankleden en opmaken is het niet; ik heb voor mo-
diste geleerd en ik kan bloemschikken en ook kantklossen, en 
het moet wel heel raar lopen als ik ons niet mooi op kan doffen. 
Hij zal verbaasd zijn hoe je eruitziet, en als hij na de schouw-
burg met ons naar een café gaat...’  
 ‘Ach Thilde, hoe kun je zoiets nou denken?’  
 ‘Nou, als het niet gebeurt, ook best. Het moet niet per se, het 
maakt alleen een bepaalde indruk, het lijkt nog wat en je hebt 
het idee dat je erbij hoort.’  
 ‘Ja, ja, dat is wel waar.’  
 ‘En weet je, moeder, wat ik een paar dagen geleden al wou 
zeggen: laten we toch die oude Runtschen weer in huis nemen, 
dat wil zeggen telkens maar een uur, dat ze daar schoon kan 
maken en alle boodschappen kan doen. Ik ben er niet op tegen 
en het kan me verder niet schelen. Maar kortgeleden had hij iets 
vergeten en hij kwam net binnen toen ik aan het schoonmaken 
was en de pot leegde in de emmer – midden in de kamer – dat 
vond ik toch gênant. En ik vind echt dat we Runtschen moeten 
nemen. Ze kan dan ook de boodschappen doen die we nodig 
hebben.’  
 Haar moeder had een paar kleine bedenkingen en zei: ‘Thil-
de, dat loopt zo in de papieren. En je weet het niet. En als hij 
dan de huur opzegt...’  
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 ‘Dan zeggen wij haar ook weer op. Runtschen is immers een 
verstandige vrouw. En wat heet opzeggen? Geloof mij maar: 
die zegt de huur niet op.’  
 

* * * 
 
De volgende dag was een grote dag. De inhoud van een grote 
kartonnen doos, waarin zich linten en oude bloemen bevonden, 
was op de chaise longue uitgeschud om een beter overzicht te 
krijgen. De oude dame vond het niet prettig.  
 ‘Thilde, het rafelt allemaal zo. En toch is het ons pronkstuk. 
Kind, kind, waar moeten we het toch allemaal vandaan halen?’ 
Maar Thilde was niet bang, en toen ze gevonden had wat ze 
voor zichzelf en haar oude moeder nodig had, ging ze ijverig 
aan het werk. Daarna maakte ze twee paar lichtbruine hand-
schoenen schoon. Het rook tot in Hugo’s kamer naar schoon-
maakmiddel. Daarna werd er geperst. Thilde was in een heel 
goed humeur. ‘Kijk hem eens gloeien.’ En daarna sloeg ze de 
klap met een pook dicht.  
 ‘Heb je ook de kaartjes, Thilde?’ Dat waren de laatste woor-
den die voor het verlaten van het huis gesproken werden. Hun 
huurder Hugo Großmann had zich de hele dag niet laten zien, 
waardoor hij de kwestie van het meegaan slim uit de weg ge-
gaan was.  
 

* * * 
 
Kosinsky was drie keer teruggeroepen en de oude dame, die 
niet wilde klappen, had zich beperkt tot het toeknikken van de 
acteur van de rol, toen hij juist naar de andere kant bedankte. 
Daarna zei ze tegen Thilde, terwijl ze haar een kleine, onderweg 
gekochte bonbonzak met zuurtjes aanreikte: terwijl het tumult 
nog voortduurde: ‘Hij doet het heel goed, hij heeft zoveel fat-
soen. Het is vast heel moeilijk.’  
 ‘God beware,’ zei Thilde, die nergens van wilde weten, om-
dat ze merkte dat haar huurder Hugo het vermeed om naar de 
tweede rang op te kijken. Eén keer gebeurde dat, en nu groette 
hij ook, maar heel stijf en vormelijk. Ze gaf er ten slotte toch een 
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positieve draai aan, en toen de grote droom van Karl Moor in 
de vierde akte kwam en juist het witte haar op de weegschaal 
van het gerecht viel, zei ze tegen zichzelf: Het is een goed teken 
dat hij niet opkijkt, omdat hij geen losbol is en het serieus op-
vat. Hij zegt tegen zichzelf: dergelijke dingen hebben allemaal 
een draagwijdte... Ja, het woord “draagwijdte” heeft hij al een 
paar keer gebruikt. over draagwijdte heeft hij het al een paar 
keer tegen mij gehad... En zo helemaal afgesloten heeft hij het 
nog niet... Hij vat het niet als grapje op... Ze kwam in haar 
overpeinzingen niet verder, doordat de oude dame zei: ‘Kijk 
toch eens, Thilde, wie de oude bediende speelt; hij beeft zo vre-
selijk.’  
 ‘Ach, laat toch,’ zei Thilde en gaf de oude dame de zak zuur-
tjes terug die ze onderweg gekocht hadden. meegenomen had.  
 

* * * 
 
De Möhrings hadden hun jas en hoed buiten afgegeven Van de 
kant van de Möhrings waren jas en hoed buiten afgegeven, dat 
wilde Thilde per se. ‘Moeder,’ had ze gezegd, ‘je weet toch dat 
ik ze bij elkaar houd. Maar soms moet je wel en soms is fatsoen 
ook het verstandigste.’ ‘Nou, als jij dat denkt, Thilde. Maar we 
willen er wel een nummertje voor.’  
 Nu hadden ze zich warm ingepakt en liepen de trap af. Bene-
den in de toegangshal bleef Thilde staan, omdat ze er rekening 
mee hield dat haar huurder bij een van de hekken op haar 
stond te wachten. Maar hij was er niet. Daardoor raakte ze weer 
uit haar humeur en even werd de anders onverstoorbare Thilde 
overvallen door de vraag: ‘Vergis ik me misschien toch?’ Maar 
ze had, omdat ze het karakter van haar huurder heel precies 
dacht te kennen, een onverwoestbaar optimisme of een zalige 
hoop en zei tegen zichzelf: Hij moet zijn vriend natuurlijk felici-
teren en hij kan niet op twee plaatsen tegelijk zijn.  
 Kort Pas na tienen waren ze thuis, wat niet erg was, omdat 
ze de huissleutel bij zich hadden. ‘Kijk eens, Thilde, wat goed,’ 
zei de oude dame, toen ze de huissleutel uit haar tas haalde.  
 ‘Ach, moeder, alsof ik dat niet gewild had. Natuurlijk. Ik 
dacht zelfs dat we pas om elf uur thuis zouden kunnen komen.’ 
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Op de trap troffen ze de portier, die juist het gas uitdeed. ‘Het 
moet heel mooi geweest zijn,’ zei hij. ‘God, Krieghoff, hoe weet 
u dat?’  ‘Ja, mijn Ida was er ook; Ida is er altijd. Ze kent mensen 
van het toneel.’  ‘Nou, dat is goed,’ zei Thilde. ‘Toneel is goed 
voor je algemene ontwikkeling.’ En daarmee gingen moeder en 
dochter nog verder de trap op, terwijl de portier hun in een 
aanval van welwillendheid nog een halve verdieping bijlichtte.  
 Boven zei Thilde: ‘Nou, moeder, laten we een kopje thee in-
schenken en wachten tot hij komt. Hij zal ons nog wel willen 
zien om te horen of we ons geamuseerd hebben.’  
 ‘Ach Thilde, het was toch zo akelig. Die oude man. En zoals 
hij eruitzag, zoals hij eruitkwam en die ander meteen erin. Nou, 
dat was een pak van mijn hart. Als ik me voorstel dat zo ie-
mand nog vrij rondliep...’  
 ‘Maar hij loopt niet meer rond; Maar dat kan hij helemaal 
niet, moeder; het is al zo lang geleden. En daarbij is het ook 
maar verzonnen. Jij denkt altijd dat het echt is.’  
 ‘Ja kind, waarom mag ik zoiets niet denken? Er zijn zoveel 
slechte mensen...’  
 ‘Ja, ja, vertel alsjeblieft niet dat verhaal van die bontwerker, 
en de broer van je moeder in Treptow; ik weet toch dat hij zijn 
vrouw met een marterbontje gewurgd heeft. Maar er zijn ook 
goede mensen.’  
 ‘Ja, die zijn er ook. En ik denk dat onze nieuwe huurder een 
goed mens is.’  
 ‘Ja, die is heel goed. Dat wil zeggen: als hij is zoals ik denk.’  
 ‘Je zegt altijd dat je dat daar zo zeker van bent.’  
 ‘Ben ik ook. Alleen word je soms zo bang. Maar dat gaat 
meteen weer over.’  
 
 

Hoofdstuk 6 
 
De Möhrings hadden tot middernacht gewacht en alweer al-
weer twee keer thee ingeschonken. Maar toen de huurder er 
nog steeds niet was, zei de oude dame: ‘Thilde, de petroleum is 
bijna op waarom moeten we zoveel petroleum branden; nou 
komt hij niet meer. En als hij komt, wil hij vast ook niet dat we 
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hem zo in zo’n toestand zien. Hij zal wel in Töpfers Hotel zit-
ten, beneden in de kelder, daar zitten ze altijd.’  
 Daarna waren ze naar bed gegaan en ze lagen ook stil, zon-
der te praten. Van slapen was geen sprake. Thilde was bezig 
met zijn houding tijdens de hele avond en die nachtelijke drink-
partij, waar ze helemaal niet op gerekend had, en de oude da-
me was nog steeds bij het stuk. Het sloeg al één uur, toen ze 
overeind kwam en zachtjes vroeg: ‘Thilde, slaap je al?’  
 ‘Nee, moeder.’  
 ‘Kind, ik weet niet of het Dat is goed, kind. Ik ben zo bang. 
Of het door de thee komt? Maar ik heb van die hartkloppingen 
en ik zie de hele tijd die oude man...’  
 ‘Ach, laat die oude man toch, moeder. Die slaapt nu allang al 
twee uur, en jij moet ook gaan slapen.’  
 ‘En het enige is dat die rooie...’  
 ‘Ja, die heeft zijn lesje nu geleerd.’  
 ‘En wat er van dat arme wurm, dat meisje, geworden is? Hoe 
heette ze ook alweer?’  
 ‘Amalie.’  
 ‘Juist, Amalie. Ja, die is nu toch zo goed als wees. Want als ze 
die oude er ook weer uitgehaald hebben. Hij zal het toch niet 
lang meer maken.’  
 ‘Nee, dat zal hij niet, moeder. Ik zal Maar nu zal ik een glas 
water voor je halen, en dan ga je op je andere zij liggen.’  
 ‘Nou ja, ik zal tot honderd tellen.’  
 

* * * 
 
Er was op gerekend dat Hugo laat op zou staan, maar het te-
gendeel gebeurde: hij belde vroeger dan gewoonlijk en moest 
wel tien minuten op zijn ontbijt wachten. Thilde wilde zich 
voor die vertraging verontschuldigen, maar hij zei dat dat niet 
nodig was, híj moest zich verontschuldigen; om vier uur thuis-
komen en om zeven uur ontbijt, dat was bijna onnatuurlijk. Of 
het dan leuk geweest was, dat wil zeggen of ze zich geamu-
seerd hadden en of Rybinski hun bevallen was. Hij wilde weg-
gaan om meteen te kijken of die geprezen werd. Dat ze niet ge-
klapt hadden, was heel goed geweest; dat viel op, dat was al-
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leen maar schadelijk en dan stond er in de krant dat er een cla-
que geweest was. Overigens had Rybinski gezegd dat hij weer 
kaartjes zou sturen, als hij in een nieuwe rol optrad. Dat was 
volgende week, dan speelde hij Dunois, de bastaard van Frank-
rijk. ‘U kent de rol wel, juffrouw Thilde.’  
 ‘Ja, Dunóis ken ik,’ zei ze met een nadruk op de naam, zon-
der verdere toevoeging, om hem op die manier het onbehoor-
lijke van de “bastaard” te laten voelen. Bij wat het plan dat ze 
uitgedacht had, hoorde wel degelijk deugdzaamheid. Om haar 
reprimande nog meer nadruk te verlenen vond ze het dan ook 
passend om het gesprek af te breken, hoe moeilijk dat ook was.  
 Toen ze weer op haar kamer was, trof ze Runtschen, die niet 
door de vestibule, maar door de keuken gekomen was. Ze zag 
er net uit als anders, met een kiephoed en een zwart lapje op 
haar linkeroog.  
 ‘Ah, dag, mevrouw Runtschen. Nou, dat is fijn, dat u er bent. 
Heeft moeder u al gezegd...?’  
 ‘Ja, Thildetje, moeder heeft me al verteld dat er weer een 
meneer is en dat ik schoon moet maken en boodschappen moet 
doen. Maar wanneer moet dat dan? Van zeven tot acht ben ik 
bij luitenant Petermann en van acht tot negen beneden bij Ku-
licke.’  
 ‘Dat komt heel goed uit. Van negen tot tien is de beste tijd of 
nog wat later. Rond die tijd is hij altijd weg. En u kunt het dan 
regelen zoals u wilt en u weet de weg, waar alles staat. Maar 
soms is hij er nog en dan staat hij zo uit het raam te kijken, me-
vrouw Runtschen, dan moet u zich er een beetje op kleden.’  
 ‘Me erop kleden?’  
 ‘Ja, mevrouw Runtschen. Ik bedoel natuurlijk maar een beet-
je. U kunt niet binnenkomen als een prinses. Zoveel brengt het 
niet op.’  
 ‘Nee, nee, zoveel brengt het niet op.’  
 ‘Maar wel het meest noodzakelijke. Een wit schort. En dan, 
dat u die kiephoed afdoet. Als hij er niet is, dan is die kiephoed 
prima, en je ziet niet alles. Maar als hij er is, is een kapje toch 
beter.’  
 ‘Ja, juffrouwtje, wat bedoelt u met een kapje?’  
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 ‘Natuurlijk hoeft u er geen mee te nemen. Maar aan onze 
kapstok vindt u er vast wel een.’  
 ‘Nou, als het goed is, pak ik dat zolang.’  
 ‘Ja, mevrouw Runtschen, en dan nog wat, Runtschen: [op-
merking van de auteur: nog wat uitvoeriger (heel kort.] dat 
zwarte lapje mag u niet langer dan een week dragen, ik zal ie-
dere zaterdag een nieuw aanschaffen. Dat hoeft u niet te beta-
len.’  
 
Dunois: figuur uit Die Jungfrau von Orleans van Schiller.  
 
 

Hoofdstuk 7 
 
Die Jungfrau von Orléans werd opgevoerd met Rybinski als 
Dunois, maar noch de Möhrings, noch hun huurder Hugo 
Großmann woonden de voorstelling bij, omdat de laatste ziek 
geworden was. Hij had tamelijk hoge koorts en vroeg of er een 
dokter kon komen; die kwam en verkeerde een paar dagen in 
onzekerheid, tot op een morgen bleek dat het de mazelen was. 
‘Ah, mazelen,’ zei hij op een morgen wat het was. Hij ging naar 
de Möhrings en zei: ‘Het is de mazelen, niets bijzonders en niets 
gevaarlijks. Maar voorzichtig, beste mevrouw Möhring, anders 
hebben we een dode en we weten niet hoe.’ ‘God, dokter, hij is 
pas zes weken bij ons en dan zoiets. Dan En als de mensen dat 
horen, dan wil niemand hier komen wonen, en het verdoezelen 
kan ook niet; er zijn er altijd die het verder vertellen. ‘Niet zo 
bang, beste mevrouw Möhring; er zijn altijd zoveel slechte men-
sen, en de familie Schultze zal het ook niet prettig vinden.’ ‘Kan 
zijn. Maar dat helpt niet; vooral niet meteen zo bang zijn; hij 
leeft nog en hij zal ook wel in leven blijven. Ik wou u alleen 
waarschuwen, dat u goed oppast en steeds natte lappen over 
het kamerscherm hangt. Met de bacillen valt niet te spotten. En 
vooral geen tocht. Tocht is het ergste, dan trapt alles terug en 
werpt zich op de edele delen...’ ‘God, is het mogelijk...’ ‘En dan 
hebben we een casus mortis.’  
 Mathilde was daar niet bij. Maar toen ze terugkwam uit de 
stad en hoorde wat de dokter gezegd had, zei ze: ‘Moeder, je 
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kunt ook nergens tegen. Mazelen. Dat is niets. Mazelen zijn 
mazelen. Ieder klein kind krijgt het; het moet zelfs gezond zijn, 
alles komt eruit, en dat is altijd de hoofdzaak. Natuurlijk moe-
ten we oppassen en ook zorgen dat hij Runtschen niet te zien 
krijgt, hij is zo gevoelig voor veel dingen en heeft al een keer 
gezegd dat hij griezelt van Runtschen.’  
 ‘Ach, dat zei hij zomaar...’  
 ‘Nee, heel serieus, moeder. Mensen die altijd toneelstukken 
lezen en naar de schouwburg gaan, die zijn zo. En dat zwarte 
pleister – dat is ook om van te griezelen.’  
 ‘Ach Thilde, wat moet ons soort mensen allemaal meema-
ken. En dat noemen ze dan een speling van het lot, en daar 
moet je ook nog dankbaar voor zijn.’  
 ‘Zeg dat niet, moeder, dat brengt ongeluk, denk aan Job. En 
een speling van het lot. Natuurlijk is het een speling van het lot, 
en de mensen hebben ook volkomen gelijk, als ze het over be-
danken hebben. Wij tenminste. Want dat kan ik je wel vertellen: 
voor ons is het een heel goede speling van het lot, en als ik iets 
had moeten bedenken, was ik absoluut niet op zoiets goeds als 
deze mazelen gekomen.’  
 ‘Vind je?’  
 ‘Ja, dat vind ik.’  
 ‘Maar hoe dan, Thilde?’  
 ‘Dat vertel ik je een andere keer, als het zover is. Als je erover 
praat, dan roep je het op.’  
 ‘Ach Thilde, jij rekent altijd alles uit, maar je kunt je ook mis-
rekenen.’  
 ‘Dat kan. Maar je zult zien dat ik goed reken.’  
 

* * * 
 
Hugo Großmann doorstond zijn mazelen en was in het schilfer-
stadium, toen de dokter zei: ‘Ja, beste mevrouw Möhring, we 
hebben hem er nu doorheen gesleept. Dat wil zeggen: door het 
ergste. Maar gezond is hij nog lang niet, en we moeten dubbel 
voorzichtig zijn; één klein foutje en het slaat op zijn oren of, als 
hij te vroeg licht krijgt, op zijn ogen, en dan is hij blind. Aan de 
andere kant zou ik hem hier graag weg willen hebben; die natte 
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lappen zijn goed, maar altijd natte lappen gaat ook niet. Kunt u 
hem niet in een ander bed leggen? Ik bedoel in een andere ka-
mer, misschien hiernaast in de vestibule. Die moet u dan wel op 
slot doen en alle verkeer met de buitenwereld afsluiten, en wie 
naar u toe wil, moet dan door de keuken. Ziekte is een goed ex-
cuus. Bespreekt u dat met juffrouw Mathilde, die is vindingrijk, 
die weet wel raad.’  
 En zo vertrok hij.  
 Mathilde rechtvaardigde natuurlijk het vertrouwen dat de 
dokter in haar had en zei: ‘Dokter Birnbaum heeft volkomen 
gelijk. Hij moet hieruit. Ik kan die lappen ook niet meer ruiken. 
Maar dat met de vestibule, dat gaat niet. Vestibule. Dat ziet er 
zo weggezet uit, alsof je niet weet wat je wilt; hij is toch een ge-
studeerd man en een burgemeesterszoon, en de mazelen heeft 
hij bij ons gekregen. Hij moet naar onze kamer...’  
 ‘Ja, Thilde, dat kan toch niet? We hebben toch alleen maar 
die ene kamer? En dan een bed met een vreemde man erin, dat 
kan toch niet?’  
 ‘Alles kan. Maar dat met het bed is helemaal niet nodig. Het 
bed blijft staan waar het staat en ’s avonds brengen we hem 
naar zijn kamer en we pakken hem in met zijn reisdeken erover, 
dat hij zich niet blootwoelt.’  
 ‘En overdag...’  
 ‘Overdag is hij bij ons. Hij zal niets doen wat wij vervelend 
vinden, en ik kan altijd het huis uit. Maar jij bent een oudere 
vrouw, en hij zou je zoon kunnen zijn, en tot jou moet hij zich 
wenden. Maar dat zal hij niet doen, daar is hij veel te fatsoenlijk 
voor, hij lijdt liever. En daar houden we hem dan de hele tijd, 
zolang het herstel duurt, en we moeten de zonwering half laten 
zakken, dat hij geen licht krijgt, en we moeten hem wat voorle-
zen en we moeten hem wat vertellen. Maar vertel niet te veel 
van vader, jij vertelt altijd zoveel bijzonderheden, en zo interes-
sant was vader niet.’  
 ‘Maar hij was een heel goede man...’  
 ‘Ja, dat was hij.’  
 ‘... Een heel goede man. En dan, Thilde, wat ik zeggen wou, 
hoe stel je je dat eigenlijk voor? Zijn bed blijft daar staan, en we 
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kunnen hem toch niet op een stoel zetten; zo lang kan hij nog 
niet overeind blijven, hij is nog ziek en zwak.’  
 ‘Nee, dat kan hij niet. En nou zie je weer hoe goed het is dat 
we die chaise longue hebben. Ik wist dat die de moeite zou lo-
nen.’  
 ‘Ja, denk je dat dat gaat? Het is toch om zo te zeggen ons 
pronkstuk; de staande spiegel heeft een barst en ziet er niet best 
uit. Maar de chaise longue. Je moet niet vergeten: het duurt 
veertien dagen of vier weken, en dan is het gedaan. Hij maakt 
er een kuil in en drukt alles plat, want zieken zijn zo onrustig 
en liggen nu eens hier en dan weer daar.’  
 ‘Dat is juist goed. Dan wordt het verdeeld over het geheel, en 
van kuilen maken is geen sprake. En wat dan nog, moeder. Wie 
waagt, die wint. Dan ziet hij dat we het beste geven wat we 
hebben, en zoals ik hem ken, zal dat indruk op hem maken, 
want hij heeft iets edels, dat wil zeggen zo op zijn manier. Je 
mag niet te veel van hem verlangen.’  
 

* * * 
 
Op de dag dat dit gesprek gevoerd werd, werd Hugo Groß-
mann naar de beste kamer gebracht en op de chaise longue ge-
installeerd. Dat zag er goed uit. Er stond een klein tafeltje naast 
hem met daarop een geranium met een zonnebloem erop. Maar 
die rook te sterk en werd vervangen door witte asters. Op een 
blaadje in de vorm van een druivenblad lagen twee sinaasap-
pels. Daarnaast een schel, alleen maar voor de sier, want moe-
der en dochter waren er altijd en hoefden niet eerst geroepen te 
worden.  
 

* * * 
 
De dokter was over deze verplaatsing heel tevreden en zei, toen 
hij met Hugo alleen was, allerlei vriendelijke dingen over die 
“goede mensen”, die in hun gedrag de enige ware beschaving 
lieten zien: de beschaving van het hart. Juffrouw Mathilde was 
overigens wel degelijk beschaafd, als je haar hoofd vaker gezien 
had en je zo meer in haar verplaatst had. Buiten in de vestibule 
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stonden moeder en dochter en stelden allerlei vragen, wat de 
zieke mocht en wat niet. ‘De hele tijd in het schemerdonker,’ zei 
de dokter, ‘het is het beste als hij ook geestelijk in het schemer-
donker blijft.’  
 ‘Maar we mogen toch wel met hem praten?’  
 ‘Zeker, beste mevrouw Möhring, wat u maar wilt. Alleen 
geen opwindende dingen.’  
 ‘O, mijn God, hoe moet ik dan opwindende dingen...’  
 ‘En mag ik hem iets voorlezen voorlezen mag misschien 
ook?’ onderbrak Thilde haar, die zag dat de oude dame nog 
over het “opwindende” door wilde gaan.  
 ‘Ja, voorlezen kan, maar niet veel en geen zware dingen.’  
 Toen ze weer bij Hugo binnenkwamen, vertelde Thilde hem 
wat de dokter allemaal goed vond, alleen ’s avonds altijd een 
groene lampenkap, een groene lampballon was niet genoeg, en 
als hij zin had, mocht er ook wat voorgelezen worden, drie of 
vier keer per dag, maar nooit langer dan een halfuur.  
 Hugo knikte blij, want het ziekzijn begon hem te vervelen, en 
toen Thilde vroeg wat hij dan wilde, want boeken waren er 
meer dan genoeg, zei hij: ja, het verhaal van Zola waar het pa-
radijs in voorkwam, dat wilde hij wel horen; hij was net tot 
daar gekomen waar het paradijs beschreven werd. Natuurlijk 
kwam er wel het een en ander in voor en hij wist niet of hij dat 
van juffrouw Thilde mocht vragen...  
 Thilde merkte meteen dat hij dat zei, denkend aan het korte 
gesprek over Die Jungfrau von Orléans en Dunois, waarin ze de 
“bastaard” overigens heel tactvol afgewezen had, en terwijl ze 
toen gedacht had haar zedelijke standpunt te moeten verdedi-
gen, had ze nu het gevoel dat de boog van de zedelijkheid en de 
indruk van het bekrompene en kleinzielige, wat altijd bekrom-
pen en kleinzielig en kleinburgerlijk leek, niet altijd gespannen 
kon zijn. Ze zei dus, terwijl ze aan het voeteneind van de chaise 
longue ging staan en met een zekere zedelijke ernst naar hem 
keek, dat ze in de schildering van het paradijs, al kwam daar 
ook een zondeval in voor, die er bijna bij hoorde, geen bezwaar 
zag. Op zo’n laag standpunt stond ze niet. Een meisje moest 
zichzelf natuurlijk respecteren, in het leven en in gesprekken en 
in toneelstukken, en moest niet alles willen zien en horen, want 
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juist nieuwsgierigheid was verleidelijk, maar een meisje moest 
zich ook hoeden voor preutsheid, als haar gevoel zei dat zelfs 
het meest krasse hier omwille van een grote zaak stond. En dat 
was niet alleen in toneelstukken en romans zo, dat was ook al 
zo bij het leren en bij catechisatie. Ze had vroeger bij dominee 
Messerschmidt uit de Bijbel voor moeten lezen. Daar stonden 
soms vreselijke woorden in en ze dacht er soms nog met angst 
en beven aan terug. Maar telkens als ze gemerkt had “nu komt 
het”, dan had ze zich beheerst en de woorden heel helder en 
duidelijk en met alle nadruk uitgesproken. Net als Luther.  
 Hugo knikte en zag bevestigd wat dokter Bolle daarnet over 
Thilde gezegd had. Wat juist en wat beschaafd was dat alle-
maal, en hij verheugde zich over haar dappere en verlichte me-
ningen. ‘Het is een eigenaardig meisje,’ peinsde hij, ‘niet echt 
mooi, als je haar niet toevallig en profil ziet, maar verstandig en 
moedig, ik zou zeggen: een echt Duits meisje, met karakter, een 
wezen dat iedereen gelukkig moet maken, en met een rijk uit-
gebreid innerlijk leven, geestelijk en moreel. Een juweeltje.’  
 
 

Hoofdstuk 8 
 
In die richting gingen van nu af aan Hugo’s gedachten, en toen 
hij een week voor Kerstmis [kanttekening van de auteur: mis-
schien twee weken, midden december] weer in zijn eigen ka-
mer ingekwartierd werd, wat bij de oude mevrouw Möhring, 
die niet verder dan een dag vooruit kon kijken, een zekere ge-
noegdoening teweegbracht, stond voor Hugo vast dat Thilde de 
vrouw was die bij hem paste. Al wist hij zeker dat hij een man 
was met esthetisch gevoel en een latente poëtische kracht, hij 
was in het leven zelf toch heel bescheiden, bijna deemoedig, en 
had weinig vertrouwen in zijn weten en kunnen. ‘Ik ben een 
nutteloze broodeter,’ had hij tegen Rybinski gezegd, die hem 
lachend getroost had met de verzekering ‘dan smaakt het juist 
het beste’, wat Hugo met een zekere weemoed geaccepteerd 
had. Zijn oordeel over zichzelf was juist, en omdat het juist was, 
was het ook juist dat Thilde bij hem paste. Zij had precies wat 
hij miste en was kwiek, vindingrijk en praktisch. Hij wilde nog 
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voor Kerstmis zeker zijn van haar jawoord. Dat hem dat ja niet 
onthouden zou worden, daarvan was hij overtuigd, want uit-
eindelijk was hij altijd nog een burgemeesterszoon met een vol-
le baard, terwijl Thilde, dat zag hij wel, het zonder geboorte-
trots moest stellen. ‘Juffrouw Thilde,’ zei hij, toen ze meteen de 
eerste avond na zijn verhuizing de thee bracht met plakjes ham, 
‘juffrouw Thilde, je bent altijd even goed voor me, en omdat je 
denkt dat het allemaal nog moeilijk voor me is, heb je ook de 
ham al gesneden. Je hebt me verzorgd en verwend en je hebt 
me al die weken laten zien hoe gelukkig een mens in zijn leven 
kan zijn. Een liefdevolle hand is wat een mens het meeste nodig 
heeft... Maar zet eerst de thee even neer... En geef me nu je lie-
ve, kleine hand, want het is een kleine hand, en ga met me naar 
het raam en kijk met me naar dat tafereel daar, de wolken die 
langs de maan trekken en weer oplichten in het voorbijgaan. 
Het is misschien zinvol, maar ik mag het niet uitwerken en ik 
vraag bij het zien van dat beeld alleen is misschien te interpre-
teren, maar ook zonder dat vraag ik of ik je kleine hand, want 
het is een kleine hand, vast mag blijven houden, nog lang, een 
leven lang.’  

Ze liet zijn hand los gaf niet onmiddellijk antwoord en was 
veel meer bezig met het neerlaten van de zonwering. Daarna 
nam ze zijn arm, bracht hem van het raam terug naar de sofa 
met de hoge leuning en vroeg hem om te gaan zitten, wat hij 
ook deed. ‘U hebt het nog zo te pakken. Daarna ging ze aan de 
andere kant van de tafel staan, leunde er met twee handen op 
en zei: ‘U hebt het nog zo te pakken. zei, terwijl ze met haar 
handen op de andere kant van de tafel leunde met de theepot 
tussen hen in: ‘U hebt het nog zo te pakken. Ik hoor het aan uw 
stem, die beeft nog van de ziekte, en dat u net de maan in ons 
gesprek betrokken hebt. Ach meneer Großmann, de maan is 
niets voor u; u moet meer in de zon kijken. u hebt zon nodig... 
Dat geeft meer energie.’  
 ‘Dat kan wel zijn. Maar dat is geen antwoord, juffrouw Thil-
de. U moet ja of nee zeggen.’  
 ‘Vooruit dan: ja. Maar het wordt al zal het nog lang duren, 
een lange verloving.’  
 ‘Op de oude manier, ja. Maar er zijn ook nieuwe manieren.’  
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 ‘Rybinski-manieren?’  
 Hugo zweeg, omdat ze zijn gedachten geraden had.  
 ‘Nee, Hugo, niets daarvan. Dan trek ik mijn ja weer in. Ik wil 
niet door de wereld trekken en voor jou de koningsmantel in 
elkaar zetten aantrekken. Ik ben liever serieus, ik ben voor vas-
tigheid en kom voor traditionele vormen en ook voor religie. En 
als het nog zover komt, kom me dan niet aan met het stadhuis. 
Alles, vind ik, moet in orde zijn. Ik reken erop dat je door te 
werken bewijst dat je van me houdt. Eerst het examen. De rest 
komt wel in orde. Daar zorg ik wel voor. Maar kom nu, dat we 
het aan moeder vertellen. Of nee, vandaag liever niet; je staat 
nog onzeker niet stevig op je benen. Ik zal het haar zelf vertel-
len, vanavond in bed. En morgenochtend kom jij dan. Of ze blij 
zal zijn, weet ik niet. Maar ze zal wel ja zeggen.’  
 Ze zette de kleine theepot voor hem neer en wat er verder 
nog op het theeblad stond. Toen ze alles goed gezet en de de-
ken rechtgetrokken had, nam ze het blad onder haar linkerarm 
en gaf hem een kus op zijn voorhoofd.  
 Hij wilde haar, misschien vanuit een onduidelijke voorstel-
ling van de rechten en plichten van een verloofde, vasthouden 
en een omdat hij een onduidelijke voorstelling van het ver-
loofd-zijn had een bestorming op haar smalle lippen proberen.  
 Maar ze trok zich los. Bij de deur legde ze haar wijsvinger op 
haar lippen en groette terug.  
 ‘Alles aan haar is zo meisjesachtig,’ zei Hugo, ‘zo praktisch 
en zedig.’  
 

* * * 
 
Het geplande bedgesprek had plaatsgevonden en was zonder 
omwegen begonnen met de zin:  

‘Moeder, zal ik je eens wat vertellen?’  
 ‘Nou, wat dan, Thilde?’  
 ‘Ik heb me met hem verloofd.’  
 De oude dame kwam overeind als een spook, keek Thilde 
aan en zei toen: ‘O God, wat moet er nou van mij worden?’  
 ‘Helemaal niks, moeder. Je blijft wat je bent en er is een eter 
minder. En als je wat nodig hebt, dan stuur ik het.’  
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 ‘Ja, kan hij dat dan? Heeft hij dan wat?’  
 ‘Nog niet, moeder. Maar als ik hem maar eenmaal heb, dat 
wil zeggen echt verloofd voor God en de mensen, dan komt dat 
wel. Hij ziet er toch uit als iemand met allure, die en zo iemand 
komt er altijd wel. Daar zorg ik wel voor.’  
 ‘En echt verloofd? Zegt hij het niet zomaar? Dat je nader-
hand blijft zitten zoals heel, heel arme en ongelukkige meisjes 
blijven zitten...’  
 ‘Moeder, wat zeg je toch weer. Ik weet nooit wat ik daarmee 
aan moet, moeder. Vader zei: “Thilde, zorg dat je fatsoenlijk 
blijft.” En doe ik dat niet? En nu kom jij weer met van die ver-
halen, of denk je dat ik zo dom ben? zo langs een omweg, dat je 
niet precies weet wat je bedoelt. Maar ik weet het wel. En ik zeg 
je: zo dom ben ik niet. Hij wou me een kus geven en hij was zo 
stormachtig, omdat hij nog ziek is. Maar ik heb hem op zijn 
plaats gezet.’  
 ‘Dat is goed, Thildetje. En wanneer denk je dan dat het in de 
krant komt? Of moet het heel stil en verborgen blijven? Het is 
toch altijd beter als anderen het ook weten; dan geneert hij zich 
meer, als hij misschien op andere gedachten komt.’  
 ‘Ach, als hij op andere gedachten komt. Hij mag niet op an-
dere gedachten komen en dat zal hij ook niet en dat wil hij ook 
niet. Hij zal het morgenochtend aan jou vragen, en dan moet je 
wat aardigs zeggen en niet zo kleintjes en angstig zijn. En hij 
moet zien dat we niet op hem hebben zitten wachten.’  
 ‘Ja, dat is waar, je hebt gelijk, maar wat moet ik zeggen? Jij 
moet me iets geschikts opgeven.’  
 ‘Dat gaat niet, moeder. Dan verspreek je je en je zegt het op 
het verkeerde moment.’  
 ‘Ja, dat is waar mogelijk. Nou, dan zeg ik gewoon: “God zij 
met jullie.”’  
 ‘Dat is goed. Maar je mag niet meteen jij zeggen. “Jij” komt 
pas als het in de krant gestaan heeft en als we de echte verlo-
ving gevierd hebben. Ik denk zo rond Kerstavond. Onder de 
kerstboom, dat heb ik altijd gewild. Dat is dan chic en ook een 
beetje als een kerkelijke plechtigheid. En het is al een voorproef-
je. Dat wil zeggen van de bruiloft. Want tegen jou moet je altijd 
oppassen wat je zegt. Jij denkt meteen...’  
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* * * 
 
De volgende morgen kwam Hugo officieel om de hand van 
Thilde vragen, en de oude vrouw zei helemaal niets, maar bleef 
maar knikken en streelde Hugo’s hand. Dat was ook het aller-
beste. Daarna trok Hugo zich weer in zijn kamer terug en hij 
zag Thilde bijna nog minder dan anders. Wanneer het maar 
kon, werd Runtschen naar voren geschoven. Dat leverde overi-
gens bijzondere problemen op, doordat het juist wat je noemt 
smerig weer was, wat de verschijning van Runtschen tot het 
laagste niveau liet dalen. Er werd wel altijd voor een schoon 
schort gezorgd en de kiephoed, waar ze mee vergroeid was, 
moest ze afzetten, maar je kon niet zeggen dat dat veel hielp, 
bijna integendeel, doordat de mannenlaarzen die Runtschen bij 
zulk weer droeg, een beledigende tegenstelling met haar witte 
schort vormden.  
 Dat ontging Thilde allemaal niet, maar ze had geen tijd om 
zich met die betrekkelijk onbelangrijke dingen bezig te houden, 
doordat de komende verloving onder de kerstboom, er waren 
nog maar vier dagen, haar helemaal in beslag nam. Er moest 
een feestje georganiseerd worden, maar hoe moest ze dat sa-
menstellen? Ze dacht even aan de Schultzes en ook aan de 
vrouw van luitenant Petermann, van wie de man al in 1849 in 
de opstand in Baden gesneuveld was, maar Thilde liet beide 
plannen weer varen. De Schultzes waren te rijk en konden den-
ken dat ze iets van hen wilden of met hen wilden opscheppen. 
En zo was het dus nog lang niet geregeld. Schultze Zij, me-
vrouw Schultze, had geen idee van de exportfirma; ze ging naar 
Mannheimer, dat was alles. En mevrouw Petermann was wel 
arm genoeg, maar die had iets snibbigs en praatte zo chic, om-
dat ze vroeger kleermaakster geweest was, wat niemand nu 
mocht merken. Kortom: Thilde zag in dat er uit hun eigen ken-
nissenkring niemand echt in aanmerking kwam, en werd het er 
in een gesprek met Hugo over eens dat er alleen een oom van 
Hugo, een zonderling, oud genie, dat tussen voorman in de 
bouw en architect in stond en sinds twintig jaar de vriend van 
een weduwe was, wat (een omstandigheid die over zijn leven 
had beslist), uitgenodigd zou worden. Die op geestrijke dran-
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ken gestelde oom, van wie Hugo placht te zeggen dat hij meer 
familie was van Karoline Pichler dan van de Großmanns, paste 
goed, omdat hij geen spelbreker was, en verder moest Rybinski 
natuurlijk uitgenodigd worden. Om tien uur wilde Thilde dan – 
dat was een amendement van haar dat eerdere besluiten half 
ongedaan maakte – de Schultzes beneden gaan vertellen dat ze 
verloofd was en daar de bescheiden vraag aan vastknopen of 
meneer en mevrouw misschien een kwartiertje langs wilden ko-
men om zich van hun geluk te overtuigen. Aan de uitvoering 
van dit laatste plan hechtte de oude mevrouw Möhring eerdere 
besluiten half ongedaan makende amendement hechtte de oude 
vrouw bijna nog meer belang dan aan de verloving zelf. Een 
huisbaas was toch altijd nog de hoofdzaak. Dat met de verloof-
de kon uiteindelijk op niets uitlopen, maar dat met Schultze 
was altijd belangrijk. De kaart aan Rybinski werd natuurlijk 
door Hugo geschreven. Rybinski kwam met een toezegging, op 
voorwaarde dat hij zijn verloofde mee mocht nemen.  
 ‘Je verloofde, Rybinski?’ zei Großmann verbaasd. ‘Ben je dan 
verloofd?’  
 ‘O ja. Al sinds mijn debuut, en we zijn het erg eens. Maar 
natuurlijk kan zoiets ook weer minder worden, en als je ooit 
zoiets hoort...’ zover komt...’  
 ‘Goed. Ik begrijp het al. Ik mag haar toch voorstellen als je 
verloofde?’  
 ‘Dat wil ik zelfs heel graag.’  
 
Mannheimer: warenhuis in Berlijn.  
Karoline Pichler: Oostenrijkse schrijfster, die salon hield in Wenen. Hier een 
toespeling op drankgebruik.  
 
 

Hoofdstuk 9a 
 
De 24e kwam en ging, de verloving was geproclameerd en de 
zes mensen waaruit het hele gezelschap bestond, hadden het 
zonder uitzondering erg naar hun zin gehad. Een halfuur lang 
zelfs Schultze, die op uitnodiging van Thilde als een soort pasja 
die zijn volk een plezier wilde doen in de kleine woning van 
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Möhring verschenen was, terughoudend in alles wat er aan 
spijs en drank geserveerd werd, maar des te intiemer met Ry-
binski’s verloofde. Rybinski zelf moest lachen en verzekerde nu 
en dan dat hij met het lid van de rekenkamer moest duelleren, 
omdat zo’n aantasting van geheiligde rechten hem nog niet 
overkomen was, en beloofde ten slotte bij meneer en mevrouw 
op visite te gaan, op zijn laatst met Nieuwjaar, maar zonder 
verloofde. ‘Je kunt toch niet weten hoe mevrouw zich houdt,’ 
fluisterde hij zijn nieuwe vriend Schultze toe. En Schultze knip-
oogde.  
 De toost op het verloofde paar werd uitgebracht door de 
oom die architect was. Ze zouden niet verrast zijn, als hij van 
zijn kant als man van de bouw ook het huwelijk, waarvan de 
verloving als de voorkamer gezien moest worden, als hij ook 
het huwelijk als een gebouw zag. ‘Het fundament, dames en 
heren, is de liefde, dat we die hier hebben, is bewezen, en de 
mortel, die tot in alle eeuwigheid het gebouw bij elkaar houdt, 
die is de trouw.’  
 Schultze knikte; Rybinski riep ‘Bravo!’ en dreigde zijn naast 
Schultze staande verloofde met zijn vinger, door met zijn wijs-
vinger een stekende beweging te maken, alsof Schultze op zijn 
plaats moest blijven. Maar oom architect vervolgde:  
 ‘De mortel, zeg ik. Maar ook het bestgebouwde bouwwerk 
heeft bij de schokken die het leven teweegbrengt nog krammen 
en steunen nodig, en die krammen en steunen, dat zijn de 
vrienden, dat zijn wij. Ook versiering heeft een goed huis, en in 
zijn nissen zien we graag allerlei lieve, kleine figuurtjes staan, 
putti zeggen de Italianen. Ik weet dat ik op de zaak vooruitloop, 
maar op dit vrolijke ogenblik zal ook een vrolijke blik in de toe-
komst toegestaan zijn. Leve het verloofde paar, leve de toe-
komst en leve de putti!’  
 Rybinski omhelsde de redenaar en zei iets over de geheim-
zinnige bekoring van het prettige redenaarstalent, die als een 
opwellende bron was: een klap met de pegasushoef en de bron 
begon te stromen. ‘Gezegend degenen die deze hoef bezitten.’  
 Pas tegen middernacht gingen ze uit elkaar en de dochter 
van de oude Runtschen, een keurig iemand, die met een stati-
onskruier getrouwd was en die al voor het aannemen van de 
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jassen en daarna voor het opdienen van het maanzaadbrood-
met-melk gezorgd had, begeleidde de dames en heren naar be-
neden. Zelfs Schultze maakte geen gebruik van zijn speciale 
positie en gaf haar, toen hij op de eerste etage naar zijn woning 
afsloeg, een fooi. Iedereen gedroeg zich in dit verband heel fat-
soenlijk, en boven aangekomen deelden de oude en de jonge 
Runtschen de buit, wat van de jonge Runtschen heel fatsoenlijk 
was. Maar de oude was misnoegd over alle hulp en kon niet 
tevreden zijn met een helft die maar een helft was en niet alles. 
‘Jij hebt het toch niet zo nodig, Ulrike,’ zei de oude. ‘God, moe-
der, jíj kunt ze toch niet naar beneden bijlichten met je ene oog, 
eerst val je zelf met het licht en dan vallen de anderen ook nog. 
Je vergeet altijd dat met je ene oog. En veel mensen griezelen er 
ook van. En wat denk je? Denk je dat die oude Schultze zo roy-
aal geweest was, als jij hem bijgelicht had? Volgens mij kijkt die 
goed wie hij voor zich heeft.’  
 

* * * 
 
Moeder en dochter zaten nog lang rechtop in bed. Er was veel 
te bespreken. Voor de oude dame was Schultze de hoofdper-
soon, die had toch een betere indruk gemaakt dan de anderen 
en je had wel kunnen merken: díe heeft het. ‘Je krijgt toch zo’n 
gevoel, en dat heeft hij.’  
 ‘Ach moeder, jij begrijpt zoiets niet. Schultze was de enige 
die niet in het gezelschap paste. Over ons wil ik het niet heb-
ben. Maar de anderen. Ja, dat waren alleen maar beschaafde he-
ren, allemaal gestudeerd en met kunst erbij; ook die oom, wie 
zoiets bouwt, dat is ook een kunst. En alleen over die voorka-
mer had hij het niet moeten hebben en over putti al helemaal 
niet. Maar daaraan zie je weer: beschaafde mensen die zijn zo 
en die behandelen dat allemaal luchtig en missen altijd, zoals 
dokter Stubbe zei, de echte ernst. Maar er komt toch altijd iets 
uit wat niet iedereen kan zeggen. En nou Schultze. Ja mijn God, 
als hij die rare dingen niet tegen Rybinski’s verloofde gezegd 
had, dan had hij bijna niets gezegd, maar omdat hij die twee 
stenen voor in zijn chemiset had. En daarbij is het ook niet pret-
tig dat hij helemaal niets genomen heeft, en dat is gewoon aan-
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stellerij, want zoveel goeds krijgt hij beneden ook niet. Maar jij 
zat de hele tijd naar zijn grote manchetknopen te kijken, en om-
dat hij de huisbaas is, denk jij dat hij beschaafd is. Ik heb hem 
ook alleen maar naar boven gehaald, omdat jij straks toch met 
hem overweg moet kunnen, als ik een keer wegga.’  
 ‘Nou, wanneer wordt dat dan, denk je?’  
 ‘Ik denk zo tegen Sint-Jan, 24 juni.’  
 ‘Heb je dan al wat?’  
 ‘Nee, nog niet, moeder. Maar ik zal er nu werk van maken. 
Morgen en overmorgen zijn feestdagen, dan komt er geen 
krant, maar de dag daarna staat het er ’s avonds in. En we heb-
ben nu de verloving gehad, en nu is het aan mij, nu ga ik er 
werk van maken.’  
 
 

Hoofdstuk 9b 
 
De oude Runtschen was ten slotte gekalmeerd en gaf toe dat 
Ulrike heel fatsoenlijk gehandeld had. Ze had immers bijna 
niets kunnen geven of tenminste kunnen smokkelen, had hele-
maal niet hoeven delen, maar daar was niet aan te denken, 
daarvoor was het veel te veel. ‘Het is toch eigenlijk een goed 
kind, alleen dat ze haar ogen een beetje veel opmaakt. Nou, ze 
is jong en denkt er altijd aan dat ze blonde die dikke vlechten 
heeft, Runtsch was zwart, en ik ook. Het moet al helemaal; ze 
zeiden altijd “zwartkop”; dat moet toch voorbeschikt geweest 
zijn.’ In die richting gingen de gedachten van de oude vrouw, 
het verzoenlijke overheerste, maar ook als ze verbitterd geweest 
was, had die verbittering geen stand gehouden, omdat ze vanaf 
de vroege morgen van de Eerste Kerstdag van de volgende dag 
het voorwerp van bijzondere aandacht was. in het hele huis van 
Schultze en in de buurt was. Iedereen wilde wat weten en over-
al waar ze kwam wilden de mensen horen hoe de verloving ge-
weest was. Het was niet te begrijpen, daar waren ze het alle-
maal over eens. Zo’n voorname heer en student en nu die Thil-
de met haar gelige gezicht; en vroeger had ze ook nog puistjes. 
En ‘s morgens moest ze iedere morgen moest ze bij de heren 
schoonmaken en de de po legen en nu toch nog een verloving, 
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en vóór God de schade overziet, in vol ornaat. Zo ging staat ze 
daar in vol ornaat. Zo klonk het bij de portiers en vooral in de 
kelder ertegenvoer, waar ze selderie, petroleum en broodjes 
voor het ontbijt kocht. haalde.  
 Het laatst kwam ze bij de vrouw van luitenant Petermann en 
doordat die door een ongeval op de vorige avond nog in bed 
lag, ging het haar daar pas echt voor de wind.  
 ‘God mevrouw Petermann, u ligt nog in bed; wat is er aan de 
hand?’  

‘Ach Runtschen, nu gaat het wel weer. Maar tot vier uur heb  
ik geen oog dichtgedaan. Wat een vreselijke pijn...’  
 ‘Hier?’  
 ‘Nee, deze keer niet. hier niet. Dat ontbrak er nog maar aan, 
dat ik ook nog op moest met die koude vloer en die tocht bui-
ten. Nee, hier... Kiespijn. De halve kies is weg.’  
 ‘Hoe kan dat nou?’  
 ‘Ja, hoe gaat dat. Ik had het boompje aangestoken en zijn foto 
eronder gezet en ik wou zijn brieven nog een keer lezen, dat wil 
zeggen: alleen de eerste, toen Petermann nog een echte bruut 
toen hij nog niet zo gek was. Zo was hij. En terwijl ik daar zo zit 
te lezen en het bordje naar me toe haal en begin te knabbelen, 
eerst een marsepeinen hartje en daarna een pepernoot en daar-
na een stuk peperkoek, ik bijt in die peperkoek, net op een 
amandel, en daar zit nou net een stuk amandelschil, wat je niet 
kan zien, omdat alles dezelfde kleur heeft, en omdat ik flink 
toehapte, was die halve kies weg.’  
 ‘En ook doorgeslikt?’  
 ‘Nee, zover kwam het helemaal niet. Het deed gelijk zo’n 
pijn, en ik schrok gelijk zo, dat ik dat niet deed. En het was de 
hele tijd of er nog wat in zat, en ik pakte een stopnaald. Maar 
toen werd het steeds erger en ik dacht dat ik moest begon bijna 
te schreeuwen. Nog een geluk dat ik warm water in de kachel 
had. Toen heb ik gespoeld en gespoeld, en nu is het rustig. En 
vertel nu eens, Runtschen, hoe het was. Ga maar op de rieten 
stoel zitten, maar niet te dichtbij, daar bij de kachel, een beetje 
warmte geeft hij nog wel.’  
 ‘Ja, mevrouw Petermann, hoe zal het geweest zijn? Het was 
heel beschaafd. Meneer Schultze was er ook...’  
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 ‘Met haar?’  
 ‘Nee.’  
 ‘Nou, dat verbaast me niks. Hij neemt het niet zo nauw, 
maar zijn vrouw let op haar goede naam, net als alle vrouwen. 
En wie waren er verder nog?’  
 ‘Ja, de namen weet ik niet, mevrouw. Er was alleen nog een  
heel chique dame die ook verloofd was en die ze juffrouw Isol-
de noemden. verloofde, die ze juffrouw Bella noemden, en heel  
en iedereen zat om haar heen, omdat ze heel knap was. Schult-
ze vond dat ook, en wat denkt u dat ze gegeven heeft? Dat wil 
zeggen Ulrike, die moest bijlichten naar beneden. Ulrike gege-
ven heeft? Die was er namelijk ook en die moest ze bijlichten 
naar beneden.’  
 ‘Ja, wie zal het zeggen?’  
 ‘Een hele taler heeft die juffrouw haar gegeven.’  
 ‘Ach, dat is onzin.’  
 ‘Nee, mevrouw, zo is het. Ze zei: “Hans, geef even je porte-
monnee” en Ulrike heeft me alles verteld en deelde toch en zal 
er toch niet meer van gemaakt hebben, omdat ze met mij moest 
delen. Dat wil zeggen: het was eigenlijk geen kwestie van moe-
ten. En toen Ulrike de lamp neergezet had en open wou doen, 
toen haalde ze het eruit en ze zei: “We rekenen morgen af.” En 
het is alleen jammer dat Schultze er niet meer bij was. het niet 
meer hoorde, of misschien was het ook heel goed. Die was 
daarvoor al helemaal weg en het was wel goed voor hem dat hij 
alleen gekomen was.’  
 ‘En hoe was de verloofde? Wat had ze aan?’  
 ‘Ze had haar bruine merino aan met een Haar paarszijden 
jurk met het inzetstuk.’  
 ‘En ze waren zeker heel lief? Mensen als juffrouw Thilde, als 
het erop aankomt, die zijn altijd heel lief.’  
 ‘Dat zou ik niet kunnen zeggen, mevrouw. Ik heb niets ge-
zien, en de woning is zo dat je eigenlijk alles moet zien. Hoekjes 
zijn er niet en ook geen kamerschermen. Alles net als op het 
veld van Tempelhof en geen gordijn en geen kamerschermen. 
En overal brandden de lichten. Juffrouw Thilde was ook de hele 
tijd alleen maar bezig met de schalen en ze diende op, als Ulrike 
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er niet was, en meneer Hugo, dat is haar verloofde, die stond 
daar de hele tijd maar gegeneerd voor zich uit te kijken en toen  
iemand die al wat ouder was een oudere man, maar nog niet zo 
oud als Schultze, “Leve het verloofde paar!” riep, toen zag hij er 
zo naar uit, alsof was het alsof hij met alles niet echt tevreden 
was.’  
 ‘Kan ik me voorstellen.’  
 ‘Of eigenlijk alsof hij er niet echt bij hoorde. Misschien komt 
dat nog door zijn ziekte, want een beetje mager ziet hij er nog 
uit, maar misschien is hij ook niet helemaal in orde.’  
 ‘Dat is het, Runtschen, hij is niet helemaal in orde... En als je 
weggaat, neem dan de peperkoek mee die nog bij de boom ligt, 
maar kijk uit.’  
 ‘Ach, mevrouw Petermann, ik hoef niet bang meer te zijn.’  
 

* * * 
 
Thilde was de volgende morgen in een opgewekt humeur. Ze 
was nu verloofd en de rest kwam vanzelf wel. Zolang ze nog 
gewoon juffrouw Thilde was, die de thee moest brengen en een 
boodschap moest doen, lag het nog moeilijk genoeg, maar nu 
had ze het recht om te spreken en te handelen [kanttekening 
van de auteur: dit allemaal pas later, als hij al examen gedaan 
heeft.] en in haar hoofd stond ook vast wat er gezegd en hoe er 
gehandeld moest worden. Hugo was een goede vent, maar ge-
zien zijn zwakte was het haar plicht om te handelen; hij moest 
alleen maar doen en daar gaan staan waar ze hem wilde heb-
ben, en stond hij er, dan dicteerde zij hem zijn rol en omdat hij 
er goed uitzag en een achtenswaardig man was, moest alles in 
orde komen. Daar was ze volkomen zeker van. Wat er gedaan 
moest worden was haar volkomen duidelijk. Dat met die to-
neelstukken was onzin en met dat eeuwige voorlezen ook, en 
Rybinski en zijn verloofde – die haar overigens, ondanks haar 
inzicht in de zaak, ondanks dat ze alles goed doorzag, heel 
goed bevallen was – betekenden een gevaar dat vroeg of laat uit 
de weg geruimd moest worden. moesten vroeg of laat uit de 
weg geruimd worden. Rybinski was een gevaar, en gecompli-
ceerd ook nog. Voorlopig kon er van handelen nog geen sprake 
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zijn, omdat ze duidelijk inzag dat ze om haar doel te bereiken 
juist goede betrekkingen met Rybinski nodig had. Terwijl ze 
wist wat er gebeuren moest, Terwijl voor haar vaststond hoe ze 
Hugo moest trainen, stond evengoed vast dat ze voortdurend 
complimentjes achter de hand moest houden om Hugo in een 
goed humeur te houden, en daarvoor leek Rybinski geknipt. 
Absoluut geen geweld en geen haast. Alles met pauzes om uit 
te blazen. Was ze op haar gevoel afgegaan, dan had ze de Eer-
ste Kerstdag niet voorbij laten gaan zonder met haar verloofde 
over hun toekomst te praten en een bepaald programma op te 
stellen, maar haar verstand zei dat het wel wat nuchter en pro-
zaïsch zou zijn om de dag na de verloving, die bovendien nog 
Eerste Kerstdag was, te willen gebruiken voor het bespreken 
van zulke kwesties, en daarom hield ze zich in en nam zich 
voor om hem een week kerstvakantie te gunnen en hem kleine 
pleziertjes te bezorgen. Hij moest zien hoe goed hij het ook met 
de gezelligheid getroffen had en dat Thilde heel goed rekening 
met zijn wensen kon houden. Aan het eind van die vakantie-
week wilde ze dan met het proza komen waarzonder en erop 
wijzen dat er, zonder het uitvoeren van haar programma van 
geluk en tevredenheid en, sterker nog, van de totstandkoming 
van hun huwelijk geen sprake kon zijn.  
 
 

Hoofdstuk 10a 
 
Ja, die vakantieweek! Thilde was onherkenbaar en leek wel een 
verkwister te zijn geworden.  
 ‘Hugo, dit is onze wittebroodsweek, als ik dat woord, dat 
ons eigenlijk nog niet toekomt, mag gebruiken. Maar ik wil het 
gebruiken. Het is zo mooi om zo’n herinnering te hebben. Ik 
denk En ik denk dat het mooi is, als we eenmaal oud zijn, over 
zo’n tijd te kunnen spreken. En daarom moet alles als zonne-
schijn zijn en laten we er echt van genieten.’  
 Hugo hield Thildes hand vast en zei: ‘Je hebt gelijk, Thilde; 
ik ben blij dat je dat zegt. Ik dacht dat je daar niet zoveel gevoel 
voor had, voor het plezier, voor het heerlijke nietsdoen, wat 
toch eigenlijk het beste is.’  
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 Thilde vond het niet verstandig om hem uit de droom te 
helpen; ze zweeg en glimlachte vriendelijk, en Hugo ging ver-
der. ‘En ik dacht dat je altijd voor plicht en orde en regelmaat 
was, wat ik, al beviel het me nog zo, toch ook weer angstig 
vond, omdat je ook te veel van het goede kunt doen. En nu zie 
ik dat ik een vrolijke, levenslustige verloofde heb. Ja, dat is bij-
na meer geluk dan ik verdien. de hoofdzaak voor mij. Vertel 
eens: wat zijn onze plannen voor vandaag? Maar wees niet 
bang bij het kiezen en praat niet over geld en bescheiden le-
vensomstandigheden. Als je je verloofd hebt, mag je nergens 
bang voor zijn en moet je het gevoel hebben of er een tafeltje-
dek-je is.’  
 ‘Nou,’ zei ze, ‘laten we dan naar de opera gaan, toneelloge. 
Misschien hebben we de Keizer vis-à-vis.’  
 ‘Ach, dat is gekkigheid. Thilde, zo mag je niet praten. Een 
beetje spot is goed, dat past. Maar niet zo. Dan weet ik weer 
niet wat ik aan je heb.’  
 ‘Nou, laten we dan naar Kroll gaan om de kerstpantomime 
te zien.’  
 Hij stemde er blij mee in, maar vroeg toen: ‘En je moeder? 
Moeten we die meenemen?’  
 ‘We moeten het op zijn minst aanbieden. Misschien dat ze 
nee zegt. Ik moet eerlijk zeggen dat ik graag met jou alleen ben. 
Van zo’n plezier geniet je het meeste met zijn tweeën.’  
 Hugo was gelukkig. Hij ontdekte kanten aan zijn verloofde 
die uitzicht boden op een hoger en verfijnder geluk dan hij op 
die avond van zijn eerste liefdesverklaring verwacht had. Wat 
er toen in hem leefde, was dankbaarheid, een zacht, sentimen-
teel gevoel waarin de voorafgegane ziekte nog doorspookte. Nu 
kreeg hij het idee dat Thilde tot hartstochtelijkere warmere (?) 
gevoelens in staat was, misschien zelfs tot hartstocht. En zijn 
borst zwol.  
 Zo begon de feestweek. Ze gingen naar Kroll en hadden be-
hoorlijk veel plezier, al bleef het hogere geluk uit. Want haar 
eerst besluiteloze moeder ondanks de aanwezigheid van haar 
moeder, die na een aanvankelijke afwijzing van gedachten ver-
anderd was, toen ze hoorde dat Sneeuwwitje en de zeven dwergen 
op het programma stond. Thilde was daar eigenlijk blij mee; 
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haar oude moeder een plezier doen vond ze eigenlijk belangrij-
ker dan al het andere. Wat ze over “genieten met zijn tweeën” 
uitgesproken had, was gauw gezegd, omdat ze wist dat Hugo 
zoiets graag hoorde.  
 Op de Tweede Kerstdag reden ze in een elegante open taxi, 
waarvan de voorkant de wind moest tegenhouden, naar Char-
lottenburg, maar niet over de grote chaussee, maar met een gro-
te omweg eerst naar het Rousseau-eiland en daarna langs de 
Neue See. Ook daar was moeder Möhring erbij. Het was roe-
rend om de oude vrouw te zien. Bij de Neue See stapten ze 
even uit om de schaatsers beter te kunnen zien. Het meest ver-
rukt was ze over de vele vlaggen en vaandels, maar alleen over 
de grote. De vele kleine vond ze eruitzien als zakdoeken aan de 
lijn. Möhring had ook van die bonte gehad, omdat hij altijd ver-
kouden was.  
 Zo bracht iedere dag iets nieuws. Maar het hoogtepunt was 
een diner in een aparte kamer bij Hiller, waar ook Rybinski en 
zijn verloofde verschenen. Hier was de oude mevrouw Möh-
ring er niet bij, omdat ze de kinderen een plezier wilde doen, 
waarschijnlijk na het uitstapje naar Charlottenburg en het staan 
in de sneeuw uitgenodigd was, natuurlijk met verloofde. Bij dat 
diner ontbrak de oude vrouw, omdat ze, waarschijnlijk ten ge-
volge van de rit door de Tiergarten en het te lange staan in de 
sneeuw om de schaatsers beter te kunnen zien weer spit gekre-
gen had, een situatie waarvan meteen gebruik werd gemaakt. 
Hugo was er tevreden mee en deze keer ook Thilde, die al 
gauw moest inzien dat Hiller geen gelegenheid voor haar moe-
der was. Rybinski had het over zijn nieuwste toneeltriomfen en 
maakte daarmee grote indruk op Hugo, zijn vriend en streek-
genoot, wat Thilde met bezorgdheid zag. Maar er kwam hulp. 
Bella, die de hele kunstkwestie geweldig superieur behandelde, 
lachte voortdurend, als het woord talent viel, en zei dat het juist 
het volkomen gebrek daaraan was wat haar Hans voor haar zo 
onuitsprekelijk dierbaar maakte. Talent! Talenten waren er zo-
veel, ze schrok altijd al als ze over een nieuw talent hoorde, 
maar er was maar één Hans von Rybinski. Zij was voor het in-
dividuele, Die was haar tien talenten waard; zij was voor het 
mooie menselijke en in de liefde voor het bovenmenselijke. ‘Ge-
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loof haar maar niet,’ zei Rybinski goedmoedig. ‘Mijn Kosinsky 
heeft haar hart gestolen. Een onvergetelijk moment voor mij. 
Op diezelfde avond begon ons geluk.’  
 ‘Daar zegt hij de waarheid. Maar waarom was dat zo? Als 
Kosinsky was hij zichzelf. Jammer dat die rol niet belangrijker 
is en dat ze die elders niet zo goed kennen. Anders ging ik met 
hem naar Amerika, dwars erdoorheen, en als we er dan bij San 
Francisco weer uit kwamen, waren we miljonair. De hele tijd 
alleen maar Kosinsky met Iedere dag alleen maar Kosinsky met 
een Poolse pet en zilveren sporen.’  
 Rybinski dronk op het verloofde paar en Hugo had die toost 
eigenlijk in dezelfde vorm moeten beantwoorden en ook over 
een “verloofd paar” moeten spreken. Maar dat kon hij nog niet 
over zijn hart verkrijgen en hij volstond met een toost op de 
kunst en twee beminnelijke en bevriende harten en dergelijke 
meer.  
 Twee dagen na dit diner was het En nu ging de kerstweek te 
ruste, het was 31 december en de vraag was of ze naar een ou-
dejaarsvoorstelling met jaarsluiting in café Bauer zouden gaan 
of thuis zouden wilden blijven om een goede punch te maken 
en lood te gieten. Ze besloten het laatste, omdat de oude me-
vrouw Möhring wel weer uit bed was, maar nog steeds pijn 
had. Bij het bedienen moest Ulrike weer helpen, omdat de an-
ders zo gedweeë Hugo verklaarde dat hij moeder Runtschen 
niet kon zien. Maar ze hadden niet de moed om haar helemaal 
weg te laten en daarom zat ze Alleen oom architect werd uitge-
nodigd en Ulrike zou net als op Kerstavond bedienen. ‘Dat ou-
de mens kan ik niet zien,’ had Hugo gezegd. Daar moest reke-
ning mee gehouden worden, maar ze wilden haar toch ook niet 
helemaal weglaten, en daarom zat ze apart in de keuken om de 
grote koperen lepel vast te houden waarin Thilde het lood 
smolt. Toen die gegoten had, was alleen nog de vraag wat het 
voorstelde. De Runtschens zagen er een kroon in, maar Ulrike 
ging verder en had het over een wieg. Mathilde, die verlegen 
worden flauw vond, bestreed Ulrikes uitleg en beweerde alleen 
maar “dat dat niet kon”, waarop Ulrike vond dat alles kon. 
‘God, juffrouw, alles kan.’ Want Ulrike was een heel sluw ie-
mand, die haar eigen sekse kende. Alleen bij Thilde haalde het 
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niets uit. Die ging met de kroon of wat het was terug naar de 
voorkamer, waar oom architect doororakelde. Ze kwamen niet 
verder dan de oude grappen en Hugo was blij, toen hij de gla-
zen met een intussen zelfgemaakte punch kon vullen en op een 
gelukkig nieuw waar ze een tijdje doororakelden, tot Hugo de 
glazen vulde met een goede punch naar eigen recept. Zijn va-
ders huis was beroemd geweest om de punch. De oude man 
had van die specialiteiten. En nu nam oom architect net als al 
op Kerstavond weer het woord om te toosten op een gelukkig 
nieuw jaar. [opmerking van de auteur: Het is de vraag of hier 
direct nog (in dít hoofdstuk) het gesprek tussen Thilde en de 
oude vrouw moet volgen of aan het begin van het volgende 
hoofdstuk.]  
 

* * * 
 
Het was nog niet lang na middernacht, toen moeder en dochter 
weer alleen op hun kamer waren. Het was een beetje benauwd, 
een vreemd luchtmengsel van punch, wasstok en Turkse tabak, 
zodat Thilde zei: ‘Moeder, als je het niet erg vindt, zet ik het 
raam nog een beetje open.’  
 ‘Ja, zet het maar open, Thilde. Wat heb ik daar uiteindelijk 
voor last van? En ik voel me ook zo ongewoon en zo feestelijk, 
en omdat het net nieuwjaarsnacht is, wil ik graag het carillon 
horen spelen. Dat speelt altijd iets moois en stichtelijks.’  
 Thilde zette voor de oude dame een leunstoel bij het raam, 
maar zo dat ze niet op de tocht zat. Daarna zei ze: ‘Ja, moeder, 
het carillon. Jij denkt nog steeds dat je in de Stralauer Straße 
woont, maar daar wonen we toch niet meer? En daarbij is het 
allang twaalf uur middernacht geweest en het carillon moet 
toch ook een beetje uitrusten.’  
 ‘Ja, je hebt gelijk, Thilde. Dat vergeet ik altijd. Ik weet het 
niet, ik ben toch nog niet zo oud, maar ik ben al zo beverig, 
soms denk ik dat er helemaal geen verschil meer is tussen Runt-
schen en mij.’  
 ‘Dat moet je niet zeggen, moeder. Je hebt helemaal iets kleins 
en angstigs. En je moet je niet al te klein maken, want dan ma-
ken de mensen je nog weer kleiner.’  
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 ‘Ja, dat is wel waar, maar je moet je ook weer niet te groot 
maken, en dat we Ulrike hier weer hadden, die altijd zo zit te 
flirten en altijd denkt dat ze heel wat is, en die oude Runtschen 
moest buiten de kamer blijven zitten en de gietlepel vasthou-
den, en ik kon goed zien hoe haar hand beefde, omdat ze best 
gemerkt had dat wij haar hier niet meer wilden zien – ja, Thil-
de, dat is, ergens vind ik dat je je ook niet te groot moet maken. 
En al weet ik ook wel dat Hugo het zeg jij ook dat we het niet 
zijn en dat alleen onze meneer Hugo het niet wil, ja waarom wil 
hij het niet? Dat ze die ooglap heeft, nou, dat is ongelukkig, en 
de meesten hebben er een. En ik zeg je: hoogmoed komt voor 
de val. En zo hoog is hij nou ook weer niet.’  
 ‘Ach moeder, wat zit je nou weer te kletsen. Nou, daar heb-
ben we het nog wel over. Maar kom nou eerst naar de slaapka-
mer, hier tocht het toch een beetje... En als je niet wilt, nou, blijf 
dan maar zitten, maar het raam wil ik weer dichtdoen.’  
 ‘Ja, Thilde, doe dat maar, anders krijg ik weer mijn reuma-
tiek.’  
 ‘En dat met Runtschen en met Hugo, daarin heb je volkomen 
ongelijk, en ik ben blij dat hij is zoals hij is.’  
 ‘Ja, maar het is toch erg hardvochtig en wreed...’  
 ‘Ach, onzin, moeder. Als híj hardvochtig is, dan is ieder ko-
nijntje het. Hij is te weekhartig, dat is het, en dat moet ik hem 
afleren. Want weekhartige mensen mensen die te weekhartig 
zijn, zijn altijd lui en gemakzuchtig en ze kunnen ook niet an-
ders, omdat alles wat hier zit niet echt klopt.’  
 ‘Vind je, Thilde?’  
 ‘Ja, moeder, als je verloofd bent, hoor je soms de hartslag, 
omdat je zo dicht bij elkaar bent en het kan ook niet anders, en 
als je het anders wou, ja, wat dan was het aanstellerij. Ja, wat 
denk je dat hij voor een hartslag heeft? Als een dameshorloge 
zakhorloge.’  
 ‘Op het laatst was het ook zo.’  
 ‘Nee, dat was zijn hart. En het enige goede is, en daarom is 
het zo belangrijk met Runtschen, als hij iets lelijks ziet, dan 
klopt het beter, en dan heeft hij een sterk menselijk gevoel en 
bijna mannelijk, en al is hij nog zo’n goed mens, het liefste aan 
hem is voor mij toch dat hij altijd zo vreselijk schrikt, als hij 
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Runtschen ziet. die kiephoed ziet en de hele rest. Ik ben het beu. 
Maar hij staat toch dichter bij me, en je weet niet hoe belangrijk 
dat is. Kijk, moeder, met een zwak iemand kun je eigenlijk niet 
veel beginnen. Maar je moet ook niet te veel verlangen, en als 
iemand maar zoveel heeft dat hij kan zeggen: “Thilde, Runt-
schen moet buiten blijven”, dan is dat al heel wat. Want wie zo 
vreselijk tegen het lelijke is, die komt ook op krachten, als hij 
iets heel moois ziet.’  
 ‘Ach Thilde, maar dat is het allerergste, dat ken ik wel, kom 
me daar niet mee aan.’  
 ‘Ja, moeder, daar kom ik juist wel mee aan. Jij denkt altijd 
alleen maar aan Ulrike en aan Schultze beneden. Maar dat is 
wat ze het lagere niet de echte mooiigheid, dat is wat ze het la-
gere noemen...’  
 ‘Ja, ja.’  
 ‘Het lage, het lagere. Maar daarnaast is er nog wat en dat is 
het hogere. En kijk: wie dat heeft, die kan ook het zwakke sterk 
maken. Het houdt wel niet aan, maar het komt toch, het is er 
toch. En zoals hij tegen het lelijke is, zo is hij ook tegen het 
slechte, en zoals hij voor het mooie is, voor het echt mooie, zo is 
hij ook voor het goede. En hij is zelfs voor het deugdzame, daar 
heb ik de bewijzen van. En dat moest ik je allemaal wel zeggen, 
dat je niet weer met die oude buiten komt. Dat hij zo tegen 
Runtschen is, daar heb ik mijn hoop op gevestigd. En kom nu, 
moeder, het is al over enen, en morgen is een zware dag voor 
mij. Want morgen is de vakantieweek voorbij en morgen moet 
ik hem flink onder handen nemen.’  
 ‘Ach God, Thilde, soms ben ik toch heel bang. wat nou weer 
flink onder handen nemen? En zo gaan we nu het nieuwe jaar 
in en ons beetje spaargeld wordt steeds minder. Hij is toch ei-
genlijk niks geen gestudeerd man, hij toch nog maar een oude 
student.’  
 ‘Ja, dat is hij. Maar nou is het welletjes. Al kan ik ook niet zo-
veel van hem maken, toch wel zoveel dat ik met hem kan trou-
wen en dat ik je iedere maand wat kan sturen en dat ik een man 
met een titel heb.’  
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Hoofdstuk 10b 
 
De eerste januari was een prachtige winterdag, overal lag rijp 
en ijzel, maar het was niet erg koud en er stond een heldere zon 
aan de blauwe lucht. Hugo was vroeg op, zo vroeg, dat hij de 
Möhrings aan de andere kant wel een half uur voor was; de 
Möhrings nog sliepen; hij ging naar hen toe en klopte op de 
slaapkamerdeur, en toen hij Thildes wat geschrokken stem 
hoorde, riep hij door de kier van de deur dat hij wilde ontbijten 
bij de Zelten. ‘Doe dat maar,’ zei Thilde, terwijl de oude dame 
voor zich heen bromde: ‘God, zo begint hij nu, dat is nou 
Nieuwjaar.’ Maar daar hoorde Hugo niets van, hij trok de deur 
van de vestibule al in het slot en liet het aan Thilde over om 
haar oude moeder een beetje haar plaats te wijzen. ‘Moeder, 
wat moet ik nou met je? Jij denkt altijd meteen aan alarm en 
executie. Ik ben nou toch zijn verloofde, en ik moet zeggen dat 
je je nou echt een beetje anders moet gedragen.’  
 ‘Ja, ja, Thilde, dat wil ik ook.’  
 ‘Kijk, je benadeelt ons. Ik heb je pas nog gezegd dat we geen 
“eenvoudige mensen” zijn, de Runtschens zijn eenvoudige 
mensen en dat is ook goed, maar als je altijd meteen zo jam-
mert, dan zijn wij ook “eenvoudige mensen”. We moeten nou 
toch een beetje een flinke flinker zijn en zoals ze zeggen een 
goede indruk maken...’  
 ‘Ach Thilde, het kost allemaal zoveel. Waar moet het van-
daan komen?’  
 ‘Daar zal ik wel voor zorgen. En als het geen flinke indruk is, 
dan tenminste een fatsoenlijke en beschaafde indruk. Maar jam-
meren is onbeschaafd.’  
 ‘En zo begint het nieuwe jaar nou,’ herhaalde de oude 
vrouw, ‘zo met gekibbel en ruzie en met naar-de-Zelten. Ik En 
ik denk dat hij zo vroeg nog helemaal geen koffie krijgt. De Zel-
ten zijn er alleen maar voor ’s middags.’  
 ‘Ach, hij zal zich wel redden; in dat soort dingen is hij vin-
dingrijk.’  
 

* * * 
 



 55 

Hugo genoot van de mooie ochtend. Hij was blij weer eens een 
verre wandeling te kunnen maken, want sinds de dag dat hij 
ziek werd, was hij niet echt buiten geweest. Hij verheugde zich 
over alles en wist alleen niet goed of het het gevoel van de ver-
loving was of alleen maar het gevoel van het beter worden. ‘Het 
zal wel het gevoel van het beter worden zijn, maar uiteindelijk 
komt het op hetzelfde neer.’ Hij liep tot voorbij Bellevue en pas 
op de terugweg maakte hij het zich gemakkelijk in de middelste 
van de Zelten, waar die oude kerel met zijn kruk aan de tap 
stond. Daarbij liet hij zijn gedachten de vrije loop en peinsde: 
‘Vanmorgen krijgt nu ook mijn zus mijn brief en krijgen ze mijn 
brief, moeder en zus, en dan wordt er veel gekletst. Aurelie is 
een beste meid en ook niet bekrompen en kleingeestig, maar ze 
heeft wel zo’n vreemd voornaam gevoel, en ze kan ook niet an-
ders. of eigenlijk niet vreemd. En als ze nu leest dat ik me met 
de dochter van een kamerverhuurster verloofd heb, dan zal ze 
haar neus ophalen en over een kleinburgerlijke tante spreken. 
En misschien schrijft ze me een impertinente brief. ook zoiets. 
Nou, dat moet ik dan maar slikken. Het zijn prima mensen, De 
Möhrings zijn prima, de oude mevrouw op haar manier ook, 
maar als iemand er de draak mee wil steken, dat doet hij dat 
maar. Maar daar heb ik Daar heb ik tenslotte geen last van. Je 
kunt met alles de draak steken. En als Aurelie Thilde ziet, is ze 
misschien ook verbaasd. Thilde heeft niets verleidelijks, maar 
dat is ook wel een geluk; als ze dat had, waar moest dat dan 
naartoe, met zulke ruime vooruitzichten en die dagelijkse om-
gang. En ook nu al, ik moet oppassen voor intimiteiten. Ze heeft 
iets stugs, maar dat kan een natuurlijke zelfbescherming zijn. 
Verder weet ik wat ik mezelf en anderen schuldig ben.’  
 

* * * 
 
Het was al twaalf uur, toen hij weer naar huis kwam. Hij had 
nog op de hoek van de Friedrichstraße een reclamezuil bestu-
deerd en was tot de conclusie gekomen dat ze de avond in de 
Reichshallen door zouden brengen, waar een acrobate, die ook 
afgebeeld was, bijzondere dingen zou laten zien. Ze was ook 
afgebeeld op het aanplakbiljet, een licht kostuum, eigenlijk al-
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leen maar een suggestie, en ze vloog door de lucht. ‘Naar zoiets 
kijk ik graag,’ zei hij, toen hij van de zuil de Friedrichsstraße in-
sloeg. ‘Vreemd dat al het praktische me zo tegenstaat. Je kunt 
het een zwak punt noemen, maar misschien is het ook een sterk 
punt. Als ik zulke mensen door de lucht zie vliegen ben ik bijna 
bedwelmd en eigenlijk bijna gelukkig. Ik had toch ook zoiets 
moeten worden, uitvoerend kunstenaar of aëronaut of lucht-
schipper of iets echt fantastisch. Of dierentemmer, dat heeft van 
jongs af aan een bijzondere aantrekkingskracht op me gehad. 
Het zal ook niet allemaal zo gevaarlijk zijn als het eruitziet; ze 
doen wat muskus of civet in hun haar, dan hapt hij niet toe. 
God, als Thilde eens wist dat ik zulke roekeloze gedachten heb. 
Nou, gedachten zijn vrij en ze vallen me zomaar in. Als ik seri-
eus kijk, zie ik dat het allemaal belachelijk is. Dierentemmer. En 
daarbij is Thilde me de baas; ze denkt dat ik het niet merk, 
maar ik merk het wel degelijk. Ik laat haar begaan, omdat ik het 
zo het beste vind. Je bent tenslotte zoals je bent... En als ik er 
maar redelijk makkelijk doorheen kom...’  
 Op dit punt van zijn overpeinzingen was hij bij het palazzo 
van Schultze aangekomen en keek naar boven. Schultze stond 
in een zijden ochtendjas en een Turkse fez voor het raam en 
groette minzaam naar beneden, waarbij hij zijn fez afnam. Hu-
go groette terug, maar was er niet erg over te spreken, omdat in 
het geheel iets van spot hoogmoed en komedie zat en in ieder 
geval niet veel respect. En nu ging hij de trap op. Het messing 
bord op de eerste verdieping was glanzend gepoetst, en een 
door Schultze zelf uitgezocht dienstmeisje dienstmeisje met een 
koket mutsje en een fantasieschortje, dat Schultze zelf uitge-
zocht had, stond voor in de gang bij het trappenhuis en keek 
omlaag in de gang. Toen Hugo voorbijkwam, draaide ze zich 
om en groette heel vriendelijk, maar met een gevoel van supe-
rioriteit tegenover hem of eigenlijk tegenover Thilde. Hugo 
voelde het aan en kwam nogal timide boven. Het was een geluk 
dat zulke stemmingen bij hem even gauw verdwenen als ze 
kwamen. Toen hij boven was, dacht hij weer aan de Reichshal-
len en aan de foto op het aanplakbiljet, en met weer een opge-
wekt humeur stapte hij de vestibule in, deed zijn overjas uit en 
ging naar de Möhrings.  
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 Hij trof alleen Thilde, die er opvallend goed uitzag en zich in 
een nieuwe jurk liet zien. Haar moeder was er niet.  
 ‘Dag Thilde. En allereerst de beste wensen, en gelukkig 
nieuwjaar. Maar waar is je moeder?’  
 ‘Die wou op nieuwjaarsvisite bij Schmaedicke en bij Donner. 
Dat zijn nog kennissen van toen we nog in de Stralauer Straße 
woonden.’  
 ‘Die namen heb ik nog nooit gehoord.’  
 ‘Kan ook niet. Ze geven niets om ons en wij niets om hen, 
heel vervelend en heel onontwikkeld, maar moeder heeft van 
die vaste uitdrukkingen: “Je moet oude vrienden niet opge-
ven”, alsof het oude vrienden zijn. Maar dat zijn ze niet, ze zijn 
alleen maar oud, dat wel, maar ieder Nieuwjaar gaat moeder 
erheen. Ik denk dat het een beetje nieuwsgierigheid is. En vertel 
nu eens waar jij geweest bent?’  
 Hugo vertelde het trouw, en terwijl Thilde op de sofa ging 
zitten en Hugo dicht naast haar plaatsnam, begon hij ook over 
de reclamezuil en dat ze vanavond naar de Reichshallen zou-
den gaan, daar was de “Dochter van de lucht”, een pompeus 
iemand die toch heel etherisch was. Moeder kon best meeko-
men.  
 Thilde keek hem aan en glimlachte. Daarna nam ze zijn hand 
en zei: ‘Reichshallen. Nee, Hugo, dat is nu voorbij. We zijn nu 
van kerstavond tot oudjaar iedere dag uit geweest of we had-
den onze punch, en één keer zijn we in een heel chic restaurant 
geweest, ik zou haast zeggen boven onze stand, maar nu is het 
genoeg, en nu moeten we beginnen.’  
 ‘Ja, waarmee dan, Thilde?’  
 ‘Neem me niet kwalijk, maar zoiets kun jij alleen maar vra-
gen. Vind je het goed als ik eerlijk mijn mening zeg en beloof je 
me dat je me niets kwalijk neemt en er bij voorbaat van uitgaat 
dat ik het goed met je meen en trouwens ook met mezelf?’  
 ‘Jazeker, Thilde. Zeg het maar, want ik weet dat het altijd 
verstandig is wat je zegt. Soms een beetje tè. Maar deze week 
heb ik je ook van je levenslustige kant leren kennen.’  
 ‘En dat moet zo blijven, Hugo. Ik ben helemaal niet zo ver-
schrikkelijk verstandig als veel mensen denken. Ik houd ook 
van een mooie jurk me opdoffen en plezier hebben. Maar het 
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begint met het werk. Dat we arme mensen zijn, weet je, en dat 
jij niet rijk bent, weet je ook. Twee keer nul is nul. En met nul 
kun je niet naar dure gelegenheden gaan en niet eens de doch-
ter van de lucht zien. We zijn nu verloofd en ik ben blij dat ik 
zo’n goede en zo’n knappe man heb, en ik weet zeker dat velen 
me die niet gunnen, mevrouw Schultze van beneden zeker niet 
en mevrouw Petermann ook niet. Dat zijn jaloerse oude vrou-
wen. En die mooie blonde juffrouw beneden met dat kanten 
mutsje kijkt me ook altijd zo aan. Nou, jaloezie maakt gelukkig, 
en dat ben ik. Maar stilstand is achteruitgang, zei mijn vader in 
het jaar voor zijn dood, toen hij geen kerstgratificatie gekregen 
had.’  
 ‘Je hebt volkomen gelijk,’ interrumpeerde Hugo.  
 ‘Natuurlijk heb ik gelijk. Maar dat zeg je alleen maar, omdat 
je geen zin meer hebt om te luisteren. Dat weet ik. Al die din-
gen, die tenslotte belangrijker zijn dan Kosinsky, waarmee ik 
niets op onze Schiller aan wil merken, al die dingen hoor je niet 
graag, het moet er allemaal leuk uitzien en makkelijk gaan en 
comfortabel zijn. Zeker, gemak is altijd het gemakkelijkste, dat 
spreekt vanzelf, en ik kan je vertellen: als vroeger de heren om 
zeven uur hun koffie wilden, en we hadden er een die altijd al 
klokslag zes uur op was, en ik moest er dan uit om hout fijn te 
hakken en met een hoofddoek om naar bakker Pfannschmidt 
om de broodjes te halen, dan had ik me ook liever nog een keer 
omgedraaid en het kussen over mijn kin getrokken, want het 
was een bitter koude winter, en ik bibberde zo...’  
 ‘Nou, Thilde, dat is nu voorbij.’  
 ‘Ja, dat zeg je wel: voorbij. Wat heet voorbij? Verloofd zijn 
we, dat betekent dus dat we een keer willen trouwen en een 
christelijk huwelijk aan willen gaan. Dat vraag ik van je. Stap 
daar niet zo makkelijk overheen. Daar ben ik niet voor. Alles op 
zijn tijd, plezier, maar ook ernst. En eerst komt de ernst. En om-
dat je toch niet als meneer de student of de kandidaat, wat ei-
genlijk hetzelfde is, door het leven kunt gaan, alleen al niet om-
dat iemand die geen baan heeft ook geen vast inkomen heeft, 
wat we toch moeten hebben, als we in leven willen blijven en 
een gezin willen stichten...’  
 ‘Ach, Thilde, dat is nog zover weg...’  



 59 

 ‘... Dus in leven willen blijven, dan moet jij zorgen voor wat 
er nodig is om in leven te blijven, dat wil zeggen: je moet nu 
eindelijk examen doen en de boeken niet de hele tijd opzijschui-
ven en Spoken lezen, wat trouwens, zoals de titel al zegt, een af-
schuwelijk stuk is. Examen doen, zeg ik, hoe eerder, hoe liever. 
En vanaf morgen wordt er begonnen...’  
 ‘Maar hoe dan?’  
 ‘Heel eenvoudig. In plaats van aan de Reichshallen en de 
dochter van de lucht te denken denk je aan je repetitor, die je 
tijdens je ziekte helemaal vergeten bent, en daarvoor stelde het 
ook niet veel voor, en je betaalde alleen maar en je ging wande-
len. Maar nu moet je echt gaan. En ’s avonds, jullie hebben van 
die mappen met vragen en erbij geschreven antwoorden, die ik 
allemaal op je hoge lessenaar heb zien liggen, ’s avonds kom je 
bij moeder en mij en je kunt ook op de chaise longue gaan lig-
gen, als je dat fijn vindt, en je met je oude reisdeken met die 
leeuw erop toedekken. En als je daar zo ligt, zal ik je overhoren 
en niet rusten voor je alle vragen kunt beantwoorden en alles 
van een leien dakje gaat.’  
 ‘Maar Thilde!’  
 ‘Daar kun je van op aan. Als het wat moet worden, dan kom 
je en je gaat liggen of je kunt ook blijven zitten, en ik overhoor 
je. En vanavond, als je dat zo graag wilt, kun je nog één keer 
naar de dochter van de lucht gaan kijken. Maar ík ga niet mee, 
ik heb voorlopig geen zin in dergelijke dingen, en morgen-
avond beginnen we.’  
 
palazzo: momumentaal gebouw met appartementen.  
Spoken: toneelstuk (1881) van Ibsen.  
 
 

Hoofdstuk 11a 
 
Hugo wist niet goed of hij blij of misnoegd moest zijn. Zo zwak 
was hij niet, dat hij niet inzag dat ze met hem deed wat ze leuk 
vond, en zo gemakzuchtig onverstandig was hij niet dat hij het 
bijzonder onheldhaftige van zijn situatie niet aanvoelde. Nee, 
het kon eigenlijk niet. Maar dat waren maar korte bevliegingen 
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en eigenlijk was hij blij dat er iemand was die hem naar links of 
naar rechts stuurde, zoals het uitkwam. Dat het goedbedoeld 
was en dat hij zo vorderingen maakte, merkte hij ieder moment 
en wat hem af en toe het beste over misnoegen heen hielp, was 
het zien van de manier waarop Thilde bij hem te werk ging. 
Met zijn zin voor esthetiek, die zich over finesses kon verheu-
gen, keek hij met een zeker artistiek welbehagen naar de me-
thode die Thilde volgde, en hij was niet alleen blij met de ver-
lichting die de pedagogische werkwijze hem direct bezorgde, 
maar hij volgde de methode ook met een zeker artistiek welbe-
hagen. Voor Thilde stond namelijk vast dat ze moest oppassen 
om zijn draagkracht zwaarder te belasten dan die toch nog 
zwakke kracht met de beste wil van de wereld aankon en daar-
om zorgde ze met verstand en handigheid voor onderbrekin-
gen of, zoals ze het met een grapje noemde, “entrefilets”, een 
woord dat ze uit Hugo’s wat feuilletonnistische woordenschat 
overgenomen had. Als het overhoren, dat ze zoveel mogelijk in 
een snel vraag-en-antwoordspel veranderde, drukkend begon 
te worden en er op Hugo’s gezicht iets van vermoeidheid te le-
zen was, bracht ze een glas thee of rode wijn of een zakje gem-
ber, en terwijl ze hem daaruit presenteerde en zelf ook wel een 
stukje nam en over de Molukken sprak, waar gember het beste 
ingemaakt werd, en waar ze uit China (of misschien werden ze 
ook nagemaakt) ook de grote, blauwgebloemde porseleinen 
potten hadden, ging ze soepel over op actuele kwesties en las 
hem voor over christenvervolgingen in China of over de Fran-
sen in Annam en Tonkin of over de oorlog die de Nederlanders 
tegen de inlanders moesten voeren of over de Fransen in Ton-
kin of over de grote christenvervolgingen in China. De Japan-
ners waren de Chinezen toch ver voor, en een volk dat zo de 
natuur observeerde en zulke bloemen en zulke vogels kon ma-
ken vertegenwoordigde toch een allerhoogste cultuur, wat je 
aan ieder dienblad af kon zien. Daarbij wilde ze het nog niet 
eens over de lak hebben, die toch ook ongeëvenaard was. Daar-
bij was Thilde heel goed in overgangen, en als ze zo met behulp 
van het zakje gember bij de Molukken en Japan en China be-
gonnen was, kon ze gemakkelijk weer bij Kroll en de sopraan 
Sembrich en zelfs bij Rybinski uitkomen, en als ze dan nog iets 
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pikants dat ze speciaal voor Hugo bewaarde ten beste gegeven 
had en hem zo verkwikt had, zei ze: ‘Maar nu: breekt verkoop 
huur of niet?’  
 En Hugo ging dan met nieuwe krachten de strijd aan en ant-
woordde soms zo goed, dat Thilde er veel plezier aan beleefde.  
 
oorlog van de Nederlanders tegen de inlanders: zie Fontanes gedicht De 
Balinese vrouwen op Lombok, elders op mijn website.  
 

* * * 
 
De oude mevrouw Möhring was er altijd bij, alleen al omdat ze 
niet wist waar ze heen moest. Zo werd het eind januari, en toen 
Hugo op een avond om tien uur de kamer uit was en Thilde de 
glazen en kopjes opgeruimd had, zei de oude dame, terwijl ze 
op een voetenbank ging zitten, met haar rug tegen de kachel: 
‘Vertel eens,  

De oude vrouw. ‘Thilde, leert hij goed?’  
 ‘Thilde. ‘O, heel goed, moeder, eigenlijk beter dan ik gedacht 
had.’  
 De oude vrouw. ‘Ja, ja, dat idee heb ik ook, en hij is ook een 
beetje levendiger dan hij eigenlijk is. Maar jij komt er altijd met 
van alles tussendoor.’  
 ‘Hoe dan?’  
 ‘Met zoveel over toneel en Bella. Voor mij is wat er zo tus-
sendoor komt altijd het leukste, en als dat niet zo was, er hele-
maal niets tussendoor kwam, ging ik wel naar bed. Maar het is 
toch niet goed dat er telkens zoveel tussendoor komt.’  
 Thilde. Thilde lachte. ‘Nee, moeder, het is heel goed zo. Kijk, 
het zit zo. Als ik vandaag nog naar Spandau moet, dan trek ik 
mijn regenjas aan en pak mijn paraplu en ga op weg; en in 
Charlottenburg leun ik even om naar het slot te kijken en naar 
de tijd, en om twaalf uur ben ik in Spandau, en om vier uur ben 
ik hier weer terug om jou je koffie te brengen.’  
 ‘Ja, Thilde, dat geloof ik wel. Maar waar wil je nou eigenlijk 
heen?’  
 ‘En neem nu even aan dat jíj moet gaan, ook naar Spandau. 
Tot Nou, tot de Brandenburgse Poort neem je de trein, en dan 
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ga je op de eerste bank zitten, waar de kleine fontein is. En als je 
uitgerust bent, ga je verder, dan kom je gaat het door tot de 
Kleine Stern en dan tot de Große Stern en dan tot de huizen aan 
de Chaussee. En overal zijn banken waar je uit kunt rusten en 
zo kom je in Spandau. Laten we zeggen tegen de avond. Maar 
je komt wel aan. En zonder bank om te rusten was je blijven ste-
ken en helemaal niet aangekomen.’  
 ‘Ja, nu begrijp ik het. Zonder de banken komt hij er niet. Als 
hij er al komt.’  
 Thilde. ‘Hij komt er wel.’  
 
 

Hoofdstuk 11b 
 
En inderdaad: hij kwam er. Hugo slaagde. Hij wist weliswaar 
alleen het noodzakelijke, maar hij had het toch desondanks af-
gedwongen. Terwijl hij erbij zat als Hus op het Concilie van 
Kostnitz, ernstig, fanatiek en bescheiden, half dapper en half 
angstig, was het die houding geweest waardoor alles ten slotte 
goed afgelopen was. Zijn persoonlijkheid had overwonnen. Een 
van de heren examinatoren nam hem apart en zei: ‘Beste Groß-
mann, het was allemaal goed, gefeliciteerd.’ In een merkwaar-
dige gemoedstoestand, opgewekt en bedrukt toch ook bedrukt 
(omdat hij aan de toekomst dacht), kwam hij thuis en werd pas 
aan die stemming ontrukt, toen hij hier moeder en dochter trof. 
Thilde, die straalde, bleef betrekkelijk rustig; het gevaar door de 
oude dame gekust te worden ontliep hij ternauwernood ook de 
oude vrouw niet, en het door haar gekust worden ontliep hij 
ternauwernood ook door zich op het laatste moment in zijn 
kamer terug te trekken. Daardoor De oude vrouw Moeder 
Möhring beviel dat niet en omdat ze net als de meeste oude 
Berlijnse vrouwen van haar hart geen moordkuil maakte, moest 
Thilde de beschouwingen over het geluk van de oude vrouw 
aanhoren. ‘Nu alles aanhoren wat de oude vrouw op haar hart 
had. ‘Godzijdank, Thilde, nu kunnen we weer rustig slapen en 
we weten wat er van hem wordt. Want het is toch eigenlijk een 
goede jongen en hij zal een oude vrouw niet van de honger la-
ten omkomen verpieteren.’  
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* * * 
 
Hugo schreef brieven naar huis en ook Rybinski liet hij weten 
een paar regels aan Rybinski, om hem te laten weten dat alles 
goed afgelopen was.  
 Toen hij tegen zevenen weer naar de huiskamer ging, vond 
hij een klein souper, dat Thilde met een fles rijnwijn Rüdeshei-
mer, met een opgeplakt Rijnlandschap als bewijs van echtheid, 
bij een naburig groot restaurant gehaald had. De opmerkzaam-
heid die daarin lag, en bijna nog meer het smaakvolle arrange-
ment de goede smaak waarmee alles geregeld was, bleven niet 
zonder effect op Hugo, die plotseling overvallen werd door het 
gevoel dat hij in zijn duistere drang misschien toch de juiste 
keus gemaakt had; zeker, het waren eenvoudige mensen, een 
beetje beneden zijn stand, maar toch goed en fatsoenlijk en be-
trouwbaar, en de rest was immers maar schijn, buitenkant, en 
hij reikte over de tafel heen Thilde zijn hand, alsof hij wilde 
zeggen: ‘Wij begrijpen elkaar.’ Daarna liet hij het zich smaken, 
en toen hij het herhaaldelijke verzet van de oude mevrouw 
Möhring, dat overwonnen was die iedere keer haar hand op het 
glas hield, eindelijk zegenrijk uit het veld geslagen was en haar 
ook de goudgele wijn ingeschonken had, verstoutte hij zich tot 
een grappige toost, waarin hij de goede Möhring handig met de 
goede examinator vergeleek en verbond en beiden prees. Na 
het eten kwam Thilde met de koffie, die ter ere van de grote 
dag extra sterk was. ‘Luister eens, Thilde, die gaat wel in je 
bloed zitten; ik krijg dan altijd zo’n jeuk.’ ‘Ach, wat geeft dat, 
moeder, als hij maar smaakt.’ ‘Ja, smaken doet hij, en sterk is 
hij, of zoals Möhring altijd zei: “Moeder, er is geen boon voor-
bijgesprongen.” God, als ik zo aan vader denk; wat zou die ge-
zegd hebben? En nu moest Hugo in een grootvaderstoel gaan 
zitten en precies vertellen hoe het eigenlijk gegaan was en ja, 
Thilde vroeg zelfs of hij ook niet te zelfverzekerd geantwoord 
had; ze had eens gehoord dat de heren daar niet van hielden. 
Hugo stelde haar gerust, en toen alles verteld was en terloops 
ook gezegd dat hij meteen aan zijn moeder en zuster in Owinsk 
geschreven had, kwam het gesprek helemaal op Owinsk en zijn 
jeugd en zijn ouderlijk huis en wat voor actief leven ze daar ge-
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leid hadden. Burgemeesters en apothekers en advocaten, die 
leefden altijd het actiefst, omdat die het meeste geld hadden, en 
eigenlijk was het leven in zo’n stadje veel prettiger dan het le-
ven in de grote stad, want er gebeurde altijd wat, en als ze geen 
skaat speelden, dan speelden ze toneel, en als er geen bal was, 
dan werd er gesleed, en dan tinkelden de belletjes de hele mid-
dag, en de sneeuw stoof, en de mooie vrouwen, want in kleine 
steden zijn er altijd mooie vrouwen, hadden hun handen in hun 
mof en als het heel koud was ook de hand van hun partner.  
 ‘God,’ zei de oude mevrouw Möhring, ‘hoezo partner? Waar 
zijn dan de echte mannen die erbij horen?’  
 ‘Die zitten in een andere slee.’  
 Hugo babbelde zo nog door, en het lukte hem ook Thilde een 
glimlachje te ontlokken. De moraal van Owinsk boezemde haar 
des te minder angst in, toen ze zich ervan overtuigde dat de 
hand van haar verloofde nooit in zo’n mof gestoken was. Hugo 
zei beschreef zoiets alleen maar graag, omdat hij het leuk vond, 
maar hij had het niet in zich om zulke beelden in daden om te 
zetten. Dat wist Thilde allemaal heel goed en in plaats van 
zichzelf met jaloezie te kwellen hoorde ze in Hugo’s schilderin-
gen van het leven in Owinsk alleen wat ze voor haar eigen 
plannen kon gebruiken. Wat voor haar altijd vastgestaan had: 
dat Hugo in een kleine stad thuishoorde en niet in een grote, 
dat stond voor haar nu nog meer vast dan ooit.  
 Hugo zelf trok zich vroeg terug, het was nog maar nauwe-
lijks negen uur, want al had hij overwonnen, het was toch een 
opwindende dag geweest. Maar hij kon nog niet slapen en liep 
op en neer in zijn kamer. Alles bij elkaar voelde hij zich niet erg 
als een overwinnaar. Hij was nu meester in de rechten, allemaal 
prima, maar nu moest hij nog examen doen voor assessor, en 
als hij daaraan dacht, dat die tweede helft van de weg notoir 
veel en veel moeilijker was, kwam datzelfde gevoel van angst 
terug dat hij al op de weg van het examen naar huis in de Geor-
genstraße had gehad. Met Thilde was niet te spotten; hij moest, 
terwijl hij zo zat te piekeren, weer denken aan het gesprek dat 
Thilde op Nieuwjaarsdag met hem had gehad en dat ze dat en 
hij wist haast zeker dat Thilde misschien al morgen het gesprek 
dat ze op Nieuwjaarsdag met hem had gehad zou herhalen en 
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hem voor de tweede keer de les zou lezen, misschien na een 
nieuwe toestemming tot een week vakantie. Dan begon het re-
peteren overdag en het vraag-en-antwoordspel ’s avonds weer, 
en hij schrok ervoor terug en betwijfelde of hij ertegen opge-
wassen was. Misschien was het beter geweest als hij gezakt 
was, dan was de ellende voor eens en voor altijd afgelopen. was 
die hele ellende voorbij. Hij was dan wel verloofd, maar toch 
pas drie maanden, dat was zo goed als niets, dat zei niet veel, 
en uiteindelijk – moest het dan juist de juristerij zijn, die hele-
maal niet bij hem paste, omdat alles zo stijf en houterig was? 
Rybinski kon er toch ook van leven? En als hij in de trein naar 
Posen zat (dat herinnerde hij zich nu het liefste) en langs de sta-
tionnetjes kwam waar het stationsgebouw half in een verwil-
derde wijngaard lag en de stationschef met zijn rode pet langs 
de trein liep, terwijl een jonge vrouw met een blond hoofdje 
naast zich half nieuwsgierig en half verveeld uit het raam van 
de kleine bel-etage keek, God, dan had hij al heel wat keertjes 
gedacht: ja, waarom geen stationschef? Of in plaats van stati-
onschef remise-opzichter of telegrafist; dat beetje typen was 
uiteindelijk toch wel te leren, en soms kwam er ook een interes-
sant telegram en je kreeg inzicht in allerlei dingen.  
 Door zich over te geven aan deze overpeinzingen werd hij 
rustiger en viel in slaap. Maar de volgende morgen waren de 
oude zorgen er weer en hij was verlegen, toen Thilde de koffie, 
zijn koffie (die hij nog steeds alleen dronk) op zijn kamer 
bracht.  
 ‘Goedemorgen, Hugo. Kijk eens hoe prachtig de zon schijnt, 
dat is ter ere van jou. En het is ook warm buiten, je moet gaan 
wandelen om je na al die inspanning te ontspannen. Want al is 
iemand nog zo dapper,’ (en ze glimlachte erbij), ‘voor een exa-
men is iedereen toch bang. Van wandelen knap je op en neem je 
wat nieuwtjes mee. Ik geloof dat de “dochter van de lucht” er 
niet meer is, anders was daarover te praten, en dan konden we 
er vanavond misschien heen gaan. Ik ga Vanmorgen moet ik de 
stad in. Moet ik iets voor je meebrengen? Of heb je zin in iets? 
Ouwe jongen, je bent echt bleek geworden.’ En daarbij gaf ze 
hem een kus met haar dunne lippen, ging daarna weg en knikte 
hem bij de deur nog een keer vriendelijk toe.  
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 ‘Vreemd meisje,’ zei Hugo, ‘zo goed en zo flink, maar kussen 
is niet haar sterkste punt. Nou, je kunt niet alles hebben en in 
ieder geval ben ik blij dat ze er niet meteen weer over begonnen 
is. Het is waarschijnlijk alleen maar uitstel van executie. Maar 
hoeveel dagen heeft het leven? En één dag is al iets.’  
 
Posen: het tegenwoordige Poznań in Polen.  
 

* * * 
 
Hugo’s vrees leek niet bewaarheid te worden. Het examen was 
eind maart geweest en het was al half april, zonder dat Thilde 
het over een assessor-examen en de voorbereiding daarop ge-
had had. Ze liet het gaan en had allerlei kleine attenties, waar-
onder het voorlezen van toneelstukken uit kleine kleingedrukte 
Reclam-uitgaven van twee groschen bovenaan stond, en ze was 
maar op één punt veranderd: ze leek minder huiselijk dan vroe-
ger en ging iedere morgen een paar uur de stad in. Hugo zelf 
gaf daar niet om en de oude vrouw ook nauwelijks, tot ze die 
op een dag vroeg: ‘Thilde, waar ben je nou eigenlijk de hele 
tijd? Runtschen slaat alles kapot, omdat ze niet goed kan zien.  
je bent zo vaak weg en altijd net als je bent tegenwoordig altijd 
net weg als Runschen schoon komt maken. Ik wil niks zeggen, 
maar ze loopt overal tegenop, omdat ze niet goed ziet, en ze 
slaat alles kapot, vandaag weer de groene lampballon.’  
 ‘Tja, dat is niet zo best, moeder.’  
 ‘Waar ga je iedere keer eigenlijk naartoe, Thilde?’  
 ‘Ik ga kranten lezen.’ Leeszaal voor vrouwen.’  
 ‘En wat doe je daar?’  
 ‘Daar lees ik kranten.’  
 ‘Maar Hugo krijgt er toch iedere dag een?’  
 ‘Natuurlijk. Maar één is niet genoeg; ik heb er veel nodig.’  
 ‘Nou ja, als jij dat vindt; het zou niets voor mij zijn.’  
 En daar bleef het bij. De oude vrouw kwam er niet meer op 
terug, tot een week later dat half-geheimzinnige krantenlezen 
zonder verdere vraag verklaard werd.  
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 Het was een zondag, waarop op welke dag de Leeszaal maar 
van elf tot een open was, en om half twee was Thilde weer 
thuis.  
 ‘Dag moeder. Het ruikt een beetje aangebrand. Misschien 
heb je niet goed gecontroleerd. Nou, Hugo merkt het niet. En 
wat dan nog: hij eet de verbrande stukken het liefste en dan 
zegt hij altijd alleen maar: “Nou is al het dierlijke eruit.”’  
 ‘Ja, ja, zoiets zegt hij, en ik heb hem er altijd naar willen vra-
gen. Maar dan dacht ik ook weer: liever niet.’  
 ‘En dat was ook het beste. Ben je Geen vragen stellen is altijd 
beter. Maar ben je nu helemaal niet in de keuken geweest?’  
 ‘Ja, Thilde, net nog. En toen merkte ik het ook meteen en ik 
heb er een paar kolen uitgehaald en er water op gegoten. Het 
spijt me, En ik ergerde me ook, want het kost zoveel, maar ik 
kon niet eerder weg, want Schmaedicke was er.’  
 ‘Nou, die had ook weg kunnen blijven. Schmaedicke bete-
kent nooit wat goeds en die komt altijd alleen maar uit nieuws-
gierigheid of boosaardigheid en om jou een arm mens iets wijs 
te maken wat je niet meer loslaat.’  
 ‘Ach Thilde, maar nou doe je haar onrecht, vandaag tenmin-
ste. Ze kwam alleen maar om ons te feliciteren met Hugo’s exa-
men, en wanneer het nou bruiloft is...’  
 ‘En toen zei jij: nog lang niet. Nietwaar? Kan ik me voorstel-
len. Want jij zit eeuwig in doodsangst en je denkt nog steeds 
dat het niks wordt en dat alles tevergeefs geweest is en dat alles 
uitgegeven is. Dat is altijd jouw grootste angst. En als je die 
angst krijgt, dan maak je je klein en zielig en ook voor iemand 
als die Schmaedicke, die spitsneuzige weduwe van een fourni-
turenhandelaar.’  
 ‘Nee, Thilde, dat heb ik niet gezegd, ik heb niet gezegd “nog 
lang niet”, ik heb alleen maar gezegd dat ik het niet wist, maar 
jij doet soms alsof het eerstdaags gaat gebeuren.’  
 ‘En toen? Wat zei ze toen?’  
 ‘Nou, toen zei ze: “Ja, beste mevrouw Möhring, veel mensen 
hebben durf. Meester in de rechten is niet veel en eigenlijk al-
leen maar een begin, maar alle begin is moeilijk, en dus kun je 
zeggen, het is altijd nog wat, en minister zal hij vast niet willen 
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worden. Of uiteindelijk misschien wel. En God, als ik aan die 
Thilde denk...’  
 ‘Zei ze dat?’  
 ‘Ja, Thilde, zoiets was het.’  
 ‘Dom, schaamteloos Schaamteloos mens. En nog dom ook. 
Die ex-fourniturenmadam. Maar ze zal nog opkijken, als we de 
trouwkaart sturen.’  
 ‘Ach Thilde, zeg dat toch niet. Als je zoiets zegt, miszeg je 
het, en het wordt nooit wat. En het heeft toch al zoveel gekost, 
en ik weet soms echt niet waar het altijd nog vandaan komt.’  
 ‘Ja, moeder, ik kan heksen.’  
 ‘God, kind, nu praat je ook nog zo. Als je over de duivel 
spreekt, dan trap je op zijn staart. En voor de grap mag je zoiets 
toch niet zeggen in zo’n serieuze zaak. Vader zei ook altijd: “Ja, 
de mensen denken dat het een lolletje is, maar het is geen lolle-
tje en je trouwdag is een heel serieuze dag en veel die het niet 
vertrouwen, zien er ook zo uit.” En nou praat jij over heksen en 
je doet of alles al in kannen en kruiken is en alsof het met Sint-
Jan op 24 juni gaat gebeuren.’  
 ‘Het gaat ook gebeuren, moeder.’  
 ‘God, Thilde, ik krijg de rillingen. Want jij staat erbij alsof je 
alles al in je zak hebt...’  
 ‘Heb ik ook.’  
 En daarbij haalde Thilde een half, tweemaal dubbelgevou-
wen stuk papier uit haar zak, sloeg het open en zei: ‘Nou, lees 
maar, moeder.’  
 ‘Ach, hoe kan ik nou lezen, en het is allemaal met potlood 
geschreven en zonder bril.’  
 ‘Nou, luister dan, dan zal ik het voorlezen.’  
 En Thilde las: ‘Gekwalificeerde personen... begrijp je, moeder?’  
 ‘O, heel goed, lees maar door.’  
 ‘Gekwalificeerde personen, dat wil zeggen: personen die tenminste 
het eerste staatsexamen afgelegd hebben en geldige getuigschriften 
kunnen overleggen, wordt vriendelijk verzocht te solliciteren naar de 
functie van burgemeester van onze stad. Salaris 3.000 mark, vrij wo-
nen en enkele andere emolumenten. Belangstellenden wordt verzocht 
hun getuigschriften op te sturen, indien zij er niet de voorkeur aan 
geven zich persoonlijk aan ondergetekenden voor te stellen.  
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Stadsbestuur en gemeenteraad van Woldenstein in Westpruisen.’   
De oude dame was naar de chaise longue gegaan en liet zich 

daarop zakken, wat ze anders altijd vermeed, zeker nadat het 
pronkstuk onder Hugo’s vijf weken durende ziekte wat gele-
den had. ‘God, Thilde, hoe bestaat het? Je bent me er een. Over 
heksen praat ik niet, dan vliegt het weer weg. Maar heeft hij die 
baan dan al? Er zijn er vast veel meer. En al is hij ook een knap-
pe man en heeft hij die oogopslag dat je meteen denkt: nou leest 
hij het zondagsepistel – ja, ik denk dat er veel van die mensen 
zijn. En veel zijn er flinker dan hij en halen het voor zijn neus 
weg...’  
 ‘Laat maar zitten, moeder. In flinkheid mag niemand hem 
deze keer de baas zijn. Hij moet vandaag nog weg met de 
nachttrein. Woldenstein ligt een uur van het station, en er zal 
toch wel een omnibus zijn. Om vijf uur is hij op het station en 
om zes uur in Woldenstein in Westpruisen. Een hotelletje In het 
bruine ros of zoiets zal er toch wel zijn, ik denk recht tegenover 
het stadhuis, en dan kan hij tot tien uur nog slapen. Want hij 
moet eerst uitslapen, anders is hij niet te gebruiken. En dan ont-
bijt hij en hij knapt zich op, en klokslag twaalf komt hij binnen 
en maakt zijn buiging. En mijn naam is geen Thilde, als ze al-
lemaal niet meteen zeggen: “Natuurlijk, die moet het worden.” 
En de jaloezie van de oude Schmaedicke helpt ook nog, en de 
dag na Sint-Jan heeft ze de kaart.’  
 
 

Hoofdstuk 12 
 
Mevrouw Schmaedicke kreeg de kaart aankondiging echt, want 
alles ging precies zoals Thilde voorspeld had, en op Sint-Jan 
kon de bruiloft in een heel klein zaaltje van het Englisches Haus 
gevierd worden. Dominee Hartleben, die hen getrouwd had, 
liet zich overhalen om ook het kleine feestmaal bij te wonen en 
hield een gevoelvolle, humoristische toespraak, die beter was 
dan de toespraak in de kerk. Hij zat tegenover de bruid, met 
naast zich tussen Hugo’s moeder en zuster, die uit Owinsk 
overgekomen waren met nog twee nichten, die ieder ooit op 
Hugo gerekend hadden. Maar omdat ze allebei half Pools en 
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heel knap waren, hadden ze niet veel succes, en toen ze de 
plechtigheid doorstaan hadden, toostten ze op Hugo en gaven 
hem een preutse kus, die zo luid klonk als wanneer je een 
boomblad op je holle hand fijnslaat, en ze zeiden beminnelijk 
dreigend tegen de bruid: ‘Oude liefde roest niet’, wat door 
Thilde met de grootste gemoedsrust aangehoord werd. Over 
Hugo’s verleden maakte ze zich niet ongerust, veel kon het niet 
geweest zijn, en nog minder ongerust maakte ze zich over de 
toekomst. Bovendien was het vijftien mijl van Owinsk naar 
Woldenstein. Bij de koffie gingen beiden naast dominee Hartle-
ben zitten, die zich liet vertellen over het katholieke leven in 
Owinsk en fijntjes glimlachend luisterde, toen de katholieke 
geestelijkheid en tot slot ook de evangelische over de hekel van 
de twee knappe meisjes moest, en die zich, toen hij wegging, in 
zijn oude dogma van de superioriteit van de kinderen van de 
wereld opnieuw gesterkt voelde. Er was niemand voor wie hij 
zijn hart uit kon storten, maar toen hij de trap afging afliep en 
de portier, die hij van vele bruiloften kende, vriendelijk glimla-
chend gegroet had, peinsde hij nog na over zijn oude lieve-
lingszin over de superioriteit van de kinderen van de wereld. 
‘Het is zonderling gesteld met vroomheid; er zijn er maar wei-
nig die haar kunnen verdragen en in dat niets-zijn en niets-
willen-betekenen van lichtzinnig godsvertrouwen zit eigenlijk 
meer dan in de zekerheid en de pretenties van degenen die ze-
ker weten dat ze iets voor hun God gedaan hebben. Die meis-
jes... wat gracieus en eigenlijk wat bescheiden, en die fantasti-
sche kerel, die Rybinski...’ Ja, Rybinski was er ook bij geweest, 
met een nieuwe verloofde, van wie hij beweerde: ‘Deze keer is 
het serieus.’ ‘Echt waar?’ had Hugo gevraagd. ‘Ja. Ze is een tra-
gédienne.’ Schmaedicke zat naast de oude mevrouw Möhring 
en had het veel over het huwelijkscadeau dat ze voor de vrolij-
ke avond voor de bruiloft (die echter uitgevallen was) gestuurd 
had. Het was een roze hanglamp aan drie kettingen. Schmae-
dicke was heel gierig. ‘Ik heb lang zitten piekeren wat het beste 
was. Toen moest ik eraan denken hoe donker het was, toen 
Schmaedicke kwam. Ik mag wel zeggen: het was een vreselijk 
moment en het had zoiets als wanneer een inbreker sluipt. En 
Schmaedicke was toch zo eerlijk als goud. En sindsdien geef ik 
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zoiets, als er een bruiloft is. Te veel licht is ook niet goed, maar 
zo gedempt, dat gaat.’ De oude mevrouw Möhring knikte met 
haar hoofd, maar zweeg, want ze had zich over de hanglamp 
geërgerd.  
 

* * * 
 
Nog diezelfde avond vertrok het jonge paar, en wel direct naar 
Woldenstein. Omdat ze van plan waren de eerste nacht in 
Frankfurt aan de Oder en Küstrin (waar ze de executieplaats 
van Katte wilden bekijken) en de tweede nacht in Bromberg 
door te brengen, noemden ze deze rit toch hun huwelijksreis, ja, 
Hugo liet zich erop voorstaan. ‘Ik vind het niet goed dat het al-
tijd Dresden en de Brülsche Terrasse moet zijn of zelfs de Zwin-
ger. In Küstrin willen we morgenochtend de gevangenis van 
kroonprins Frederik bekijken en de plek waar Katte geëxecu-
teerd is. Dat lijkt me passender dan de Zwinger.’ Thilde was 
met alles akkoord gegaan. Küstrin lag op de weg naar Wolden-
stein en dat ze zo gauw mogelijk naar Woldenstein gingen, 
daar ging het om.  
 
Katte: luitenant Hans Hermann von Katte: in 1730 geëxecuteerd wegens 
insubordinatie.  
Bromberg: het tegenwoordige Bydgoszcz in Polen.  
 

* * * 
 
De middag van de 26e waren ze er. Ze betrokken het huis waar 
de vorige burgemeester al gewoond had en dat Hugo’s moeder 
en zuster vanuit Owinsk ingericht hadden, deels met wat oude 
spullen uit het huis in Owinsk en deels met nieuw gekochte 
meubels en stoffen die allemaal in Woldenstein gekocht waren. 
‘Het zal wel duur zijn en niet best,’ had Thilde gezegd, ‘maar 
het levert ook wat op. We moeten een wit voetje halen. Wolden-
stein is nu de kaart waarop we alles moeten zetten.’  
 Op 1 juli werd Hugo voorgesteld en hij veroverde meteen de 
harten door de toespraak die hij hield. ‘Hij was een halve 
streekgenoot en hij was er van jongs af aan van overtuigd dat 
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de kracht van de Pruisische staat in de oostelijke provincies lag. 
Daar had de monarchie haar naam vandaan, het Pruisische vor-
stenhuis stamde uit Koningsbergen, en al was Woldenstein 
misschien ook niet voorbestemd om zo bepalend te zijn voor 
het lot van het land, ook het kleinste was groot genoeg om door 
plichtsvervulling en door vasthouden aan de oude Pruisische 
deugden een voorbeeld te zijn en het land eer te bewijzen en 
Zijne Majesteit de Koning vreugde te bezorgen.’ Op dat mo-
ment was er groot applaus, want Woldenstein stemde conser-
vatief. Maar Hugo, die zijn ogen goed openhield, had toch ook 
gezien dat een kleine groep spottend glimlachte de spottende 
glimlach gezien waarmee een kleine groep deze patriottische 
wending begeleidde, en daarom voegde hij eraan toe: ‘De Ko-
ning, Zijne Majesteit vreugde bezorgen ... de Koning, die een 
steunpilaar van de grondwet is, die we allemaal steunen met 
alles wat we hebben.’  
 

* * * 
 
Het slot van de toespraak had zoveel indruk gemaakt, dat de 
firma Silberstein und Isenthal de aanzet gaf tot een serenade, 
die nog dezelfde avond gebracht werd. De conservatieven de-
den niet mee, maar niet om te demonstreren tegen Hugo, maar 
alleen om te demonstreren tegen de vooruitstrevende firma.  
 De volgende dagen waren een beetje onrustig; Hugo moest 
bezoeken afleggen in de stad en ook in de omgeving, vooral bij 
de districtscommissaris, die persona gratissima was en met wie 
hij meteen vastbesloten was goede maatjes te worden. Dat was 
nog niet zo gemakkelijk, doordat de serenade in hogere kringen 
toch aanstoot gegeven had. Thilde zei: ‘Dat geeft niets. Rome is 
niet op één dag gebouwd; haastige spoed is zelden goed.’ Ze 
richtte haar aandacht eerst op de voorzieningen van het huis en 
completeerde de inrichting met allerlei kleine inkopen. De der-
de dag na hun komst kwamen er ook nog een paar dingen uit 
Berlijn, waaronder de hanglamp. Hugo was er niet op tegen om 
hem de ereplaats te geven die Schmaedicke voor de geest ge-
zweefd had, maar Thilde zei: ‘Daar ziet niemand hem,’ en hing 
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hem in de gang, waar hij op de lichte zomerdagen eerst nog 
niet veel effect had.  
 Het beste van het huis was de mooie, tamelijk grote tuin, die 
na een passage over een smal erf met een kalkoense haan en 
parelhoenders (allemaal van de vorige burgemeester overgeno-
men) direct achter het huis lag. In het midden lagen borders 
met buksbomen, halverwege was een zonnewijzer en in de 
bloembedden links en rechts bloeiden balsemien en ridder-
spoor, waar overal zonnebloemen boven uitstaken, waarvoor 
de vorige eigenaar een voorliefde gehad moest hebben.  
 Hier werkte Thilde vooral; ze droeg een grote, witte strohoed 
van eigen vinding en legde, als Hugo van het stadhuis kwam, 
haar arm in de zijne en liet zich, terwijl ze met hem heen en 
weer liep over de zittingen vertellen.  
 ‘Ik ben er soms verlegen mee,’ zei hij. ‘Ze hebben vertrouwen 
in mijn juridische kennis en ik moet altijd precies weten wat er 
gedaan moet worden en wat rechtmatig is. Natuurlijk zeg ik al-
tijd dat het heel moeilijk ligt, dat het een gecompliceerd geval 
is, dat naargelang de omstandigheden hoogstwaarschijnlijk zus 
of zo besloten moet worden, maar daarbij krijg ik hartkloppin-
gen, want alles wat ik zeg kan ook onzin zijn.’  
 ‘Je pakt het niet goed aan, Hugo. Wat heet juridische kwes-
ties? Juridische kwesties zijn voor beunhazen. En als het iets se-
rieus is, dan moet je zeggen: dat zullen we aan raadsheer Noack 
vragen, dat vind ik een knappe kop...’  
 ‘Ja, Thilde...’  
 ‘Een knappe kop. En als je dat zegt, neemt niemand je dat 
kwalijk, en je hebt de raadsheer dan zeker aan je kant. Die zegt 
dan: “Heren, u hebt eindelijk een keer een echte burgemeester, 
een intelligente, verstandige man. In de regel weten ze alles be-
ter. Dat is beunhazerij, dat is of de apothekers de zieken willen 
behandelen. Daar is meer voor nodig. Een burgemeester is een 
bestuurder, een kleine regent, en geen rechter, en dat kan ik u 
wel vertellen: die man kan regeren, hij is een bestuurlijk talent, 
hij houdt van orde en hij heeft ideeën.’  
 ‘Ja, Thilde...’  
 ‘En hij heeft ideeën, zeg ik.’  
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 ‘Ja, dat zeg jij of je laat het je raadsheer zeggen. Maar wie 
heeft er ideeën? Ideeën, dat is niet zo makkelijk.’  
 ‘Heel makkelijk.’  
 ‘Ach Thilde, dat is onzin. Ideeën...’  
 ‘Ideeën heeft iedereen die ze wil hebben. Jij bent alleen te 
bang, je hebt geen vertrouwen in jezelf, jij denkt altijd dat ande-
ren wonderwel intelligent zijn en alles beter begrijpen. Als je 
burgemeester bent, dan moet je zoiets opgeven...’  
 ‘Ja, dat zeg je nou wel. Maar ik moet toch met iets komen...’  
 ‘Natuurlijk.’  
 ‘Ik moet toch met iets komen en voorstellen doen. En wat zal 
ik voorstellen?’  
 ‘Alles.’  
 ‘Ach Thilde, dat is toch onzin? Jij zegt “alles” en ik weet he-
lemaal niets.’  
 ‘Omdat je je ogen niet openhoudt en je oren al helemaal niet. 
Jij bent altijd aan het dromen, Hugo.’  
 Hij glimlachte.  
 ‘Kijk, daar hebben we de weg tussen de stad en het grote 
veengebied. Alkitten zei me: in de herfst, als het regent, is er 
geen doorkomen aan en wie zijn turf dan niet binnengehaald 
heeft die moet maar zien hoe hij het redt...’  
 ‘Heb ik ook gehoord.’  
 ‘Ja. Maar je stelt je er niets bij voor. Je moet morgen de ge-
meenteraad voorstellen om een stenen dam te laten aanleggen 
(het is immers maar een halve mijl) of een klinkerweg of op zijn 
minst een knuppeldam, dat de wagens niet in de modder blij-
ven steken. En dan laat je een huis langs de weg bouwen, dat is 
allemaal nog op gemeentegrond, en de districtscommissaris 
hoeft zich er niet mee te bemoeien. En voor die ene groschen 
hebben de mensen dan een mooie weg en ze kunnen ook nog 
trots zijn dat ze zoiets op eigen kracht en met eigen middelen 
aangelegd hebben.’  
 ‘Dat snap ik, dat is een goed voorstel.’  
 ‘En dan moet je werk maken van het garnizoen. Alkitten zegt 
dat daar al lang sprake van is, maar dat je voorganger het niet 
wilde, misschien omdat hij bang was voor zijn vrouw. Die 
schijnt namelijk een beetje energiek geweest te zijn...’  
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 ‘Ja, dat klopt.’  
 ‘Nou, zie je wel. En die krenterigheid met de stallen, dat is 
pure onzin. Alkitten zei dat de raadsleden niet wilden. Ja, 
waarom niet? Omdat er geen initiatief was. Nou, bij mij ligt het 
anders. Al komt de knapste ritmeester, je kent je Thilde toch?’  
 Hugo verzekerde haar dat hij volkomen overtuigd was.  
 ‘Van een heel regiment kan natuurlijk geen sprake zijn. Daar-
voor is Woldenstein te veel een gat, en Silberstein en Isenthal 
kunnen daar niets aan veranderen en Rebecca Silberstein ook 
niet. Overigens is dat een mooi meisje. Maar niet om mee te 
trouwen. En verder is ze te streng. Dus niet het hele regiment, 
en voor een adellijke kolonel is er ook eigenlijk geen woning, 
hoogstens op onze eerste etage...’  
 ‘Thilde...’  
 ‘Maar twee eskadrons, dat gaat. En reken nu eens uit wat 
voor effect dat heeft. Over brood heb ik het niet, dat bakken ze 
zelf. Maar driehonderd paarden en driehonderd mensen. En 
een casino moeten ze toch ook hebben. En dan de jonge vrou-
wen en bals en toneel. Silberstein is tegen het leger, maar dat 
komt wel in orde. De hele bakkerij en slachterij komt op een an-
der niveau en Woldenstein is geen gat meer en wordt een stad 
en misschien verzamelen ze hier ooit een divisie en ze houden 
een manoeuvre met de cavallerie, en als de generaal bij ons lo-
geert, dan krijg je de orde van de Kroon, je weet niet hoe...’  
 Hugo bukte zich om een ridderspoor te plukken en tussen 
Thildes ceintuur te steken.  
 ‘En zie je, Hugo, zo moet je beginnen. Al die kleine dingetjes 
die jullie daar altijd bespreken, daarmee kom je er niet; dat kan 
iedereen. Altijd verder kijken, altijd kijken wat het geheel ten 
goede komt, daar schiet je wat mee op en dat is wat ik “ideeën” 
noemde. De wereld kan niet iedereen hogerop helpen, maar 
Woldenstein wel zover brengen dat het iedere week een keer in 
de krant staat en dat de mensen zien: “er is een plaats en die 
heet Woldenstein”, ja, Hugo, dát is mogelijk en dat heb jij in de 
hand...’  
 ‘Of jij,’ glimlachte Hugo. ‘Maar je hebt gelijk, laten we het 
proberen.’  
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Hoofdstuk 13 
 
Op die manier verliepen de gesprekken die Thilde met Hugo 
voerde, wanneer die van het stadhuis thuiskwam. Tegen de 
herfst werd ook de hanglamp iedere avond neergelaten om er 
een talklicht in te zetten, dat zo prachtig scheen dat niemand 
voorbijging zonder er een blik naar binnen te werpen. ‘Die Ber-
lijners hebben toch gevoel voor zoiets.’ Rebecca Silberstein 
drong er bij haar vader op aan om ook zoiets aan te schaffen. 
Maar hij was erop tegen. ‘Rebecca, als hij komt (ik zeg niet wie), 
dan zul je hebben de lamp, en niet roze zul je hebben, je zult 
hem hebben in robijnrood en zult hebben, als je slaapt, een he-
melse glans.’ [kanttekening van de auteur: Hier moet ik Silber-
stein vermijden en een andere figuur nemen.]  
 Rebecca was ontevreden over dat uitstel, maar ze was bijna 
de enige ontevredene in de stad, want alle anderen waren blij 
met hun nieuwe stadsbestuurder, en Silberstein, die tot de 
trouwste aanhangers behoorde, zei: veel las en altijd intellectue-
le taal bezigde, zei: ‘Hij heeft het iniatief. Het initatief heeft ie-
dereen, maar het iniatief is wat de hogere mens van de lagere 
onderscheidt.’  
 Isenthal, die hem altijd tegensprak, sprak hem ook in dit ge-
val tegen. Maar Silberstein wond zich hevig op en zei: ‘Zeg 
niets, Isenthal, of je begaat onrecht en roept het over jezelf af. Is 
hij niet net als Nathan de wijze? Is hij niet de man die de drie 
ringen heeft? Is hij niet rechtvaardig en ziet hij er niet uit als een 
apostel? En zijn vrouw, een heel ontwikkelde vrouw, sprak 
over de Drie-eenheid en de Paus in Rome en Luther en Mozes, 
die in elkaar moesten opgaan. En dit is Pruisen. En moge ze ge-
zegend zijn om de eenheid. Want Dat zei ze en ik zeg je: Mozes 
blijft, Mozes heeft prioriteit.’  
 Alles ging goed. Alleen de districtscommissaris gedroeg zich 
koeltjes en het was heel duidelijk dat hij niet bijzonder te spre-
ken was over het “iniatief”, dat zijn eigen licht in de schaduw 
stelde, en ook niet over de Nathan-rol van Hugo en zijn gelijk-
berechtiging van de drie gezindten. Er kwamen ontmoetingen 
voor waarin Hugo “gemeden” werd, vooral ook door de vrouw 
van de districtscommissaris, die danseres was geweest in 
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Agram en daarna in Wenen en die de vestiging van het christe-
lijk-Germaanse als haar levenswerk zag.  
 Hugo was meer dan eens in bittere verlegenheid gebracht en 
had er op zijn wandelingen in de tuin, die tot in de late herfst 
voortgezet werden, meer dan eens tegen Thilde zijn hart over 
gelucht.  
 ‘Jij begrijpt het niet,’ zei Thilde en ze plukte een beurré gris 
van de perenboom. ‘Kijk, Hugo, de beurré gris is nog hard, en 
je moet hem vier weken op stro leggen voor hij te eten is. Maar 
nog voor de vier weken om zijn, heb ik de districtscommissaris 
voor jou milder gestemd. Het is een heel goede vent en eigenlijk 
beminnelijk van karakter, en het moet wel heel raar lopen als híj 
niet te bekeren is. Wie met een danseres trouwt, is altijd week-
hartig.’  
 Hugo zuchtte, want hij leed onder de vijandige houding en 
zag er nog geen eind aan komen. Maar hij had Thilde onder-
schat, en de vier weken waren nog niet om en de peer was nog 
niet gepresenteerd, toen Hugo eind november van een vergade-
ring van de districtsraad thuiskwam en niet uitgepraat raakte 
over de vriendelijkheid van de districtscommissaris.  
 Thilde zei geen woord en de zaak werd Hugo pas een beetje 
duidelijk, toen hij dezelfde avond Silberstein in de club trof.  
 ‘Hebt u het al gelezen, meneer Großmann?’ zei die knip-
ogend, en toen Hugo nee zei, gaf hij hem het voorlaatste num-
mer van de Königsberger Hartungsche Zeitung, die in Wolden-
stein het meest gelezen werd, en zei: ‘Een scherpzinnig artikel-
tje. ‘Heel goed geschreven; ik zou zeggen scherpzinnig. Maar 
het is de waarheid. Hij is een scherpzinnig, meneer de districts-
commissaris.’ En daarbij liet hij Hugo alleen met de krant.  
 Hugo schudde zijn hoofd en ging in een stoel zitten naast de 
tap, waarop zes of acht wijnglazen met advocaat, sinaasappelli-
keur, hoog gebak en kleine koriandertaartjes stonden. Hijzelf 
had al eerder een curaçaolikeur besteld en terwijl hij daarvan 
nipte, las hij de blauw aangestreepte passage:  
 Woldenstein, 14 september. In ons district is men al bezig met de 
verkiezingen, zonder dat daar een dringende reden voor is. Want de 
verkiezing van onze districtscommissaris von Dunajewski Schmuc-
kern kan wel als vaststaand aangenomen worden, omdat, zoals wij tot 
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nu toe konden vernemen, zijn politieke tegenstanders van het benoe-
men van een tegenkandidaat afgezien hebben. De Pools-katholieke en 
de progressieve partij zijn, ondanks tegengestelde politieke opvattin-
gen, zo sterk overtuigd van de uitstekende verenigen zich in de waar-
dering van de uitstekende karakterologische en bestuurlijke eigen-
schappen van districtscommissaris v. S., dat ze het als hun plicht be-
schouwen, zelfs ten koste van hun verdere politieke overtuiging, hun 
vertrouwen in hem tot uitdrukking te brengen. Er is hier sprake van 
een overwinning van de persoonlijkheid, die des te schitterender is, nu 
het districtsbestuur blijkbaar aantrekkelijk voor het Polendom wil zijn. 
De goede manieren, die voor het Polendom zoveel betekenen, gaan uit 
van dit districtsbestuur. Dat Deze voordelen kan ook de vooruitgang, 
[onderbreking] al staat die er sociaal gezien buiten, zonder meer vol-
ledig waarderen, omdat de overheersende toon niet er alleen een is van 
voornaamheid, maar bijna nog meer van de mooiste humaniteit. Me-
vrouw v. Schm. heeft een vereniging voor liefdadigheid opgericht, 
waaraan ook de derde gezindte bijgedragen heeft, en de activiteit van 
deze vereniging zal op kerstavond vreugde in de hutten van de armoe-
de brengen. Boven alle grote kwesties uit heeft ons district vooral een 
locale spoorlijn nodig om eindelijk een goede verbinding met de 
Weichsel te krijgen, een zaak waarover alle partijen het eens zijn. Om 
ons te verzekeren van deze spoorlijn is districtscommissaris v. Schm. 
bij uitstek geschikt; zijn relaties met het hof zijn immers bekend. Adel 
die de tijd begrijpt en van exclusiviteit afziet is altijd de beste verte-
genwoordiging van de plaatselijke politiek.  
 Hugo legde de krant neer en pakte een koriandertaartje. 
‘Daarom dus. Hij denkt dat ik het geschreven heb. Natuurlijk, 
omdat er in Woldenstein maar drie mensen in aanmerking kun-
nen komen: Silberstein, de katholieke leraar en ik, en omdat 
Silberstein en de leraar het door hun innerlijke overtuiging niet 
goed kunnen zijn, ben ik het...’ Hij stond op en keek de zaal in 
om Silberstein nog een vraag te kunnen stellen. Maar die was 
weg, en daarom vertrok hij om naar huis te gaan. Onderweg 
viel hem in: zou misschien...? Maar nee, dat was onmogelijk, 
daarvoor was het allemaal te handig en te geroutineerd. En ter-
wijl hij daar nog mee bezig was, ging hij zijn kamer binnen, 
waar Thilde juist de rode papieren sluier over de lampballon 
hing. Op dezelfde sofatafel lag ook een krant.  
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 ‘Goedenavond, Thilde. Is er nog nieuws?’  
 ‘Dat moet jíj weten; jij was het huis uit.’  
 ‘Ja, ik was in de club, een kwartiertje maar. De districtscom-
missaris leek wel een oorwurm. En toen kwam Silberstein en 
die gaf me de Hartungsche Zeitung. Met een artikel uit Wolden-
stein.’  
 ‘Ah, dat is goed, ik dacht al dat het onder de tafel gevallen 
was.’  
 ‘Maar Thilde, dan is het dus toch zo, dan heb jij het artikel 
ingestuurd?’  
 Thilde lachte. ‘Ja, dat met de districtscommissaris, dat moest 
anders, dat kon zo niet doorgaan.’  
 ‘Dus het is echt – jij hebt het geschreven?’  
 ‘Nee, geschreven eigenlijk niet.’  
 ‘Maar wie dan?’  
 ‘Een onbekende, die ik nu dankbaar moet zijn. Toen wij dat 
gesprek hadden, keek ik iedere dag als de Vossische Zeitung 
[kanttekening van de auteur: dat ze de Vossische Zeitung leest, 
moet al eerder gezegd zijn.] kwam naar artikelen over de ver-
kiezingen, en het is nu wel een week geleden, toen ik het alle-
maal in een klein artikel uit Myslowitz vond. En daar heb ik het 
naar gemodelleerd. Als je eenmaal het geraamte hebt, is het 
heel makkelijk om een pop te maken.’  
 Hij glimlachte goedmoedig voor zich uit, maar was er een 
beetje verlegen mee. ‘Thilde, zoiets kun je toch beter niet doen.’  
 ‘Ik dacht dat je me dankbaar zou zijn dat ik dat uit de wereld 
geholpen heb en jouw positie aangenamer gemaakt heb.’  
 ‘Ja, maar je kunt ook een keer pech hebben, het kan ook een 
keer misgaan.’  
 ‘Zeker. Alles kan een keer misgaan, en degenen die zich 
daardoor laten intimideren, die blijven zitten en doen helemaal 
niets. Misgaan; ik zou wachten tot het zover is. Maar tegen die 
tijd zal ik blij zijn als er iemand voor me zorgt. Silberstein, die 
zo verschrikkelijk ontwikkeld is, heeft het altijd over jouw inia-
tief.’  
 ‘Ja. En het is altijd soms heel onaangenaam, tenminste als jij 
erbij bent. Maar alsjeblieft, doe niet te veel.’  
 



 80 

Nathan de wijze: dramatisch gedicht (1779) van Lessing, waarin Nathan de 
drie religies jodendom, christendom en islam als gelijkwaardig beschouwt.  
De drie gezindten: de protestantse, de katholieke en de joodse.  
de derde gezindte: de joodse.  
Vossische Zeitung: liberale Berlijnse krant met sympathie voor de joden.  
 
 

Hoofdstuk 14 
 
Sinds het artikel in de Hartungsche Zeitung was Hugo’s positie 
in stad en ommeland Woldenstein en omgeving nog aanzienlijk 
verbeterd. Ook de katholieke leraar was voor hem gewonnen, 
nadat er op Thildes aandringen een salaristoeslag aangevraagd 
en goedgekeurd was. Thilde was blij met haar resultaten en gaf 
uiting aan haar blijdschap door zich standsbewust modieus te 
kleden, waarbij Silberstein, die vaak naar Poznan en Breslau 
ging, met raad en daad moest helpen. De club zorgde voor rela-
ties en een bezoek aan het huis van de districtscommissaris leek 
hoogst waarschijnlijk. Meer en meer was de heersende mening 
dat ze heel intelligent was en altijd wist wat er in de wereld te 
koop was. Zelfs Isenthal gaf toe “dat ze het gras hoorde groei-
en” en hij zei waarderend: ‘Ze heeft iets van onze mensen.’  
 Maar in het geheel raakte ze daardoor niet van haar stuk en 
ze bleef nuchter en nadenkend, en het enige verschil was dat ze 
overging tot een zekere koketterie en als vrouw op Hugo een 
zekere aantrekkingskracht wilde uitoefenen. Ze ging daarin zo 
ver, dat ze de hanglamp uit de gang naar de slaapkamer haalde 
en tegen Hugo zei: opmerkte: ‘Buiten in de gang heeft hij zijn 
plicht gedaan. Jammer dat dat rose zo weinig voorstelt; het zou 
robijnglas moeten zijn. Je krijgt dan van die rode wangen. Die 
goede Schmaedicke! Wat zou moeder ervan zeggen...’  
 ‘Ja,’ zei Hugo, ‘die zou blij met je zijn. En ik heb me ook al 
afgevraagd of we haar niet voor het feest moeten uitnodigen.’  
 ‘Nee, Hugo, dat wordt niks. En ze zou dan tweede klas moe-
ten reizen of tenminste vanuit Bromberg. En daarbij kan het 
ook helemaal niet. We moeten voor haar zorgen, natuurlijk 
moeten we dat, want ze is toch een goede oude vrouw en altijd 
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alleen en met alleen Runtschen om haar heen, wat geen pretje 
is...’  
 ‘Nee,’ bevestigde Hugo, die al bij de naam zijn oude schrik 
terugkreeg.  
 ‘Runtschen en Schmaedicke, die niet veel beter is. Maar hier 
uitnodigen gaat niet. We vullen een kist voor haar met ham, 
eieren, boter en we doen er vier of zes pakken Thornse peper-
koeken bij en een zwarte mof, die ze al zo lang wil, en rubber-
laarzen met bont, en als ze die uitpakt, is ze veel blijer dan 
wanneer we haar hier meenemen naar de club. En dat gaat ook 
eigenlijk niet. De districtscommissaris kan er zijn of zijn vrouw. 
En stel je nou een bostontafel voor met moeder en de vrouw 
van de districtscommissaris naast elkaar. Ik geloof dat moeder 
niet eens boston kan spelen; ze heeft na vaders dood altijd al-
leen maar patience gespeeld. Nee, ik vind het jammer als mijn 
moeder hier uitgelachen wordt. En ook, Hugo, wat ons betreft. 
We zijn nu toch wat ze in boeken en kranten zo de “hoogste 
tienduizend” noemen, al heeft Woldenstein maar drieënhalf-
duizend inwoners, en wat de adel op het land is, dat zijn de 
notabelen in de stad. En dat zijn wij. Dus het kan niet. Ik denk 
dat we moeten wachten tot er een jaar om is, en dan neem je 
vakantie, en dan gaan we op bezoek bij moeder en kunnen dan 
ook zien wat er van Rybinski geworden is.’  
 Hugo ging met alles akkoord. Hij had dat over de oude 
vrouw ook alleen maar gezegd om Thilde een plezier te doen. 
Tegelijk dacht hij aan een kerstcadeau; hij vond robijnglas ook 
mooier.  
 

* * * 
 
De week tussen Kerstmis en Nieuwjaar verliep vrolijk. De dis-
trictscommissaris, die de afgelopen vier weken in de Rijksdag 
geweest was, kwam terug en de ene feestelijkheid volgde op de 
andere. Op kerstavond werd er eerst iets georganiseerd voor de 
arme kinderen van alle gezindten, waarbij Thilde, de vrouw 
van de districtscommissaris en Rebecca Silberstein de leiding 
hadden; op oudejaarsavond was er toneel in de club, waar eerst 
Monsieur Hercules en daarna Het zwaard van Damocles gespeeld 
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werd. Hugo had graag meegespeeld, maar moest ervan afzien, 
omdat dat niet passend was. Silberstein deed boekbinder Klei-
ster en merkte dat zijn spel aan Döring deed denken. Maar Hu-
go dacht de hele avond aan Rybinski en benijdde het werk in de 
vrije kunst. Het bal dat volgde liet echter geen sombere gedach-
ten opkomen; hij opende de polonaise met de vrouw van de 
districtscommissaris, de commissaris volgde met Thilde, die 
iedere morgen de berichten uit de Rijksdag las en een markante 
zin citeerde uit een korte rede die de districtscommissaris over 
de kwestie van de interconfessionele scholen gehouden had. ‘U 
interesseert zich voor politiek, mevrouw.’ ‘Ja, meneer de com-
missaris. Hoe meer ik de beperkingen van mijn omgeving voel-
de, hoe meer ik naar verfrissing begon te verlangen, die alleen, 
ik wil niet zeggen het ideaal, maar wel het hogere kan geven. Ik 
mag wel zeggen dat de redevoeringen van de vorst me pas ge-
maakt hebben tot wat ik ben. Er is zo vaak over bloed en ijzer 
gesproken. Maar over zijn redevoeringen zou ik voor mezelf 
willen zeggen: een bron van ijzer, een staalbad. Ik voelde me 
altijd verkwikt.’ Bij het souper, dat de dans een uur lang onder-
brak, zaten de districtscommissaris en de burgemeester tegen-
over elkaar. Toen om twee uur het bal weer begon, gingen ze 
naast elkaar zitten en de districtscommissaris zei: ‘Burgemees-
ter, beste vriend, je hebt een fantastische vrouw. Geweldig on-
derlegd. Ze is op de hoogte als een verslaggever of eigenlijk nog 
beter; verslaggevers zijn machines en volgen alleen maar met 
oren en handen. Maar je vrouw, verdomme, die heeft wat: pit, 
ras, manieren. Vertel eens, wat is haar achtergrond? Misschien 
de Hugenotenwijk of een familie die de adel heeft laten vallen.’  
 Hugo noemde de naam, en de al behoorlijk aangeschoten 
commissaris vervolgde: ‘Luister, burgemeester, er zit iets in... 
Of haar moeder misschien...’ Hugo zei dat voor zover hij wist... 
‘Nou, doet er ook niet toe,’ besloot de commissaris, ‘doet er ook 
niet toe waar het vandaan komt, als het er maar is... En moet 
een geheugen hebben als een ijzeren pot.’  
 Hugo danste tegen het eind nog een radowa met de vrouw 
van de commissaris en begeleidde de twee daarna naar de slee, 
die buiten stond te wachten. Hij was in rok met een laag uitge-
sneden vest en buiten waaide een zuidoostenwind van de Kar-
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paten. Toen hij met Thilde een uur later naar huis ging, thuis-
kwam, had hij koorts en kuchte. ‘Thilde, ik voel me niet lekker; 
ik wil graag een glas suikerwater.’ ‘Altijd hetzelfde. Suikerwa-
ter. Wie drinkt er nou suikerwater, als hij thuiskomt van een 
bal? Ik zal een kop koffie voor je zetten.’ En ze haalde de spiri-
tuslamp, zette het keteltje erop en zette een kop extra sterke 
koffie.  
 Hij had hoge koorts.  
 
Monsieur Hercules: Berlijnse klucht van Friedrich Belly.  
Het zwaard van Damocles: klucht van Gustav Putlitz.  
 

* * * 
 
Was het weer in één klap anders geworden, dan had de koorts 
misschien niet veel betekend. Maar de wind draaide nog meer 
naar het oosten en van rustig aan doen kon geen sprake zijn, 
omdat er allerlei bezoeken afgelegd moesten worden en er voor 
de middag allerlei priksleden en stoelsleden te bezorgen waren. 
Dat afzeggen kon al helemaal niet, omdat Hugo bij het afscheid 
gezegd had dat hij het een eer zou vinden om de vrouw van de 
districtscommissaris op het ijs te mogen begeleiden. Daar 
kwam wat ijdelheid bij, want hij was een goede schaatser en 
wilde dat in de pauzes laten zien. Thilde stelde als ontbijt een 
glas port voor, maar zijn toestand was toch al zo dat hij op dun-
ne havermoutpap aandrong. Hij at ook ’s middags niets anders 
en nam een doosje IJslandse mospastilles mee, toen hij om drie 
uur op weg ging naar het rendez-vous op het ijs. Hij zag er heel 
anders uit, wat Thilde niet ontging, en omdat ze ondanks het 
principe van de gehardheid, waar ze zelf naar leefde, toch een 
beetje met hem te doen had, had ze hem misschien van het ijs 
teruggestuurd en bij de vrouw van de commissaris geëxcu-
seerd, als een oude Poolse graaf, die ze de vorige avond al had 
leren kennen, zich niet meester van haar had gemaakt en haar 
een plaats had aangeboden in zijn kleine bakslee met twee po-
ny’s ervoor. Ze moest dat aannemen, want hij was de rijkste en 
aanzienlijkste man van de hele streek, uniek en al over de ze-
ventig. Thildes openhartige en heel vrijmoedige manier van 
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doen was hem op het nieuwjaarsbal al bevallen, en hij was ge-
enchanteerd, toen ze zijn uitnodiging om de plaats in de slee in 
te nemen zonder meer aannam. Hij reed zelf en legde zijn enor-
me mantel van wolvenbont om het stoeltje in de slee heen en 
nodigde Thilde uit om het bont rechts vast te houden, zodat ze 
als het ware in een bontprieeltje zat. En nu vloog de slee over 
het ijs, en de belletjes klingelden, en de witte dekken wapper-
den in de wind, terwijl de oude man vanaf de bok zijn conver-
satie voerde: ‘Ik ben blij, mevrouw... sacrebleu, je ziet toch... 
grote stad... andere mensen... Ah, Berlijn... niet Pruisisch ik, niet 
erg... Maar Berlijn... geweldige stad. ... O Berlijn, een eigenaarr-
dige stad, een geweldige stad.’ Thilde verzekerde hem lachend 
dat ze daar eigenlijk weinig van gemerkt had, het Berlijn dat zij 
kende was helemaal niet zo geweldig, bijna te weinig, en er ge-
beurde eigenlijk helemaal niets... ‘Ja, mevrouw, dat komt door 
de plaats waar je staat, vanwaar je kijkt, ik heb gestaan altijd 
zeer vooraan, altijd zeer avancé.’  
 ‘Dat wil ik wel geloven, meneer de graaf. Uw sociale posi-
tie...’  
 ‘O niet het sociale. Kent u Kroll, dat voor de grote poort? O 
veel lichten daar, veel schaduwen. Daar hadden we gemaskerd 
bal. Kroll. Kent u Kroll?’  
 ‘Zeker, meneer de graaf. Iedere Berlijnse zal Kroll wel ken-
nen.’  
 ‘En daar hadden we gemaskerd bal. Ik Fledermaus. En daar 
hadden we Orpheum...’  
 ‘Ook daar heb ik van gehoord...’  
 ‘Maar ik heb gezien. Een merkwaarrdige stad, een geweldige 
stad, maar een stad zonder grimas...’  
 ‘Ja, dat is waar.’  
 ‘Een stad van zeer vrije beweging...’  
 ‘Toch Ik denk toch niet overal.’  
 ‘Nee, niet overal. Dat hangt ervan af is weer waar je staat, 
mevrouw. Waar ik gestaan, zeer vrije beweging. En geen valse 
beschaming...’  
 ‘Maar misschien toch wel een echte?’  
 ‘Beschaming altijd vals, altijd grimas. En ik houd van vrije 
beweging.’  



 85 

 Een opsomming van alle Berlijnse gelegenheden met vrije 
beweging kwam in zicht, en wie zal zeggen waar graaf Goschin 
ten slotte uitgekomen was, als een scheur dwars door het ri-
vierijs het verderrijden niet opeens verhinderd had en hen ge-
dwongen had om te keren. Een paar minuten en de zwanenvij-
ver was weer bereikt, waar de Woldensteinse notabelen zich in 
een kleinere kring bewogen, de jongeren in de buurt van een 
linnen tent met een gemetseld fornuis en een tentje met punch 
en wafels, waaruit de zurige, vette walm de lucht in trok. On-
der degenen van wie de sleden zich hier in een kring bewogen, 
was ook Voor dat tentje hielden de sleeën stil, en op een bank 
waar de ene wand van het kraampje als rugleuning diende, za-
ten Hugo en de vrouw van de districtscommissaris, die juist uit 
de prikslee gestapt was om zich hier te verkwikken. Hugo, voor 
wie de kleine bakslee van de graaf stilhield, en de graaf sloeg 
het bont terug en sloeg het bont terug om Thilde uit haar ge-
vangenis te bevrijden.  
 ‘Ja, meneer de burgemeester. mevrouw von Zschuck. Het 
mocht niet zo zijn...’  
 ‘Wat niet, meneer de graaf?’  
 ‘Escapade. Wilde als god van de onderwereld of Pluto...’  
 ‘Waarom niet nog hoger, waarom niet Jupiter?’  
 ‘Ach, ik begrijp. Door de imitatie. Mevrouw heeft een scher-
pe tong.’  
 Hij wenkte een van de omstanders, reikte hem de teugels en 
vroeg hem de slee opzij te rijden, naar een plek waar rode wil-
genstruiken van de rand oever op het ijs hingen. Daarna gaf hij 
Hugo een arm en liep om een glas punch te drinken naar het 
tentje, waar op een paar passen van het fornuis een versleten 
sofa stond. ‘Het is me een genoegen, burgemeester. Een char-
mante vrouw, intelligente vrouw, helemaal niet bang. Hebben 
alles gezien en denken altijd alles gaat voorbij en de kop zal het 
wel niet kosten.’  
 Hugo bevestigde dat, half gevleid. Dat was zo de leerschool 
van de grote stad.  
 ‘Ja, merkwaardige stad, geweldige stad.’  
 Deze woorden hadden iets onrustbarends, zelfs voor Hugo, 
die zeker van zijn Thilde dacht te zijn. Maar hij kwam er niet 



 86 

toe daar lang over na te denken, want een hevige hoestbui 
dwong hem zich aan de leuning van de sofa vast te houden. 
Toen de aanval voorbij was, kwam de graaf met een glas 
punch, “dat loste op.”  
 Hugo kwam in de vervelende situatie dat hij het af moest 
slaan, want het zou zijn toestand verergeren.  
 ‘Kan niet verergeren. Punch nooit.’  
 Maar toen hij Hugo met zijn listige, wat bloeddoorlopen 
ogen aankeek, begon hij toch te betwijfelen of punch hier het 
wondermiddel was en hij ging zelfs naar buiten om Thilde te 
roepen, die nog op de bank met de vrouw van de commissaris 
zat te praten. ‘Mevrouw, uw echtgenoot. Laten we hem in het 
bont pakken en de knecht kan hem naar huis rijden.’  
 ‘We kunnen beter gaan, meneer de graaf,’ zei Thilde, en ter-
wijl ze Hugo vasthield, die wankelde alsof hij slaapdronken 
was, gingen ze naar de stad.  
 Toen ze weg waren, ging de graaf naast de vrouw van de 
commissaris zitten en zei: ‘Woldenstein kan naar een nieuwe 
burgemeester uitkijken.’ De vrouw van de commissaris lachte: 
‘Bij u op het platteland zijn ze helderziend.’  
 ‘Nee. Maar ik kan goed zien.’  
 
 

Hoofdstuk 15 
 
De dokter was op het platteland; hij kwam pas tegen de och-
tend en had tegen Thildes behandeling van de zieke: brood-
korst met azijnwater, een middel dat nog van de oude Möhring 
stamde, geen groot bezwaar. ‘Het heeft niet geschaad,’ zei hij, 
‘en dat is al heel wat.’ Hij schreef aftreksel van althea voor, en 
toen Thilde vroeg ‘of dat iets te betekenen had’, glimlachte hij 
en zei: ‘Wel iets; het is een longontsteking. Vóór alles rust.’  
 Thilde was een goede verpleegster en gaf hem zijn medicijn 
met een nauwkeurigheid, alsof zijn leven van de minuut afhing. 
Ze geloofde er niet in, maar ze wilde niets nagelaten hebben. De 
ochtenduren verstreken, terwijl er een ziekenkamer ingericht 
werd, de slaapkamer in een ziekenkamer veranderde; de ramen 
op de tuin werden geblindeerd, terwijl de deur naar de voor-
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kamer open bleef, alleen beschermd door een halve portière. 
Thilde kwam vaak kijken, zonder dat de zieke iets gevraagd 
had en daarna ging ze weer naar het voorraam, dat sinds de 
vrouw van de vorige burgemeester nog een ouderwets opstapje 
en een spionnetje had. Dat was eigenlijk overbodig, want er 
was zo weinig te zien, dat er ook niets te spiegelen was. Mid-
den op de markt stond het stadhuis met een aangeplakte schui-
ne houten trap, die naar de eerste verdieping leidde en daar 
overging in een smalle galerij, maar alles van hout. Vlak naast 
het stadhuis stonden een paar oude kraampjes, gesloten en met 
sneeuw bedekt. ondergesneeuwd. Aan de andere kant van de 
markt was de Löwenapotheek, waar de apotheker stond te ga-
pen, want sinds het recept het mengseltje voor meneer de bur-
gemeester was er nog geen beroep op hem gedaan. Daarnaast 
een bakkerswinkel met een schuingezette plaatkoek in de etala-
ge en een paar bewonderende kinderen ervoor; de zon viel er 
zo fel op, dat Thilde de grote stukken suiker kon onderschei-
den. Tussen dat alles gleden haar ogen heen en weer en sloegen 
pas een andere richting in, toen ze, deze keer overigens met be-
hulp van het spionnetje, de postbode de Herzog-Kasimir-Straße 
in zag komen. Hij kwam ook meteen het huis binnen, en Thilde 
ging hem tegemoet om een paar brieven in ontvangst te nemen. 
Een kwam er uit Breslau, dus waarschijnlijk een rekening of een 
lijst, de tweede een trouwkaart van Rybinski (maar met een an-
dere dame) en de derde van de oude mevrouw Möhring. Me-
vrouw Großmann-Möhring, Woldenstein in Westpruisen. De letters 
stonden waren zo stijf gekrabbeld als op een waslijst. ‘God,’ zei 
Thilde, ‘schreef moeder er maar niet altijd “Möhring” achter. 
Möhring betekent toch te weinig.’ Daarna ging ze tot de portiè-
re om te luisteren, en toen er in de slaapkamer niets bewoog, 
liep ze weer naar het raam en ging op het zwarte stoeltje met de 
drie gouden spijltjes zitten dat daar stond. En nu begon ze te 
lezen.  
 Lieve Thilde, de kist kwam juist op kerstavond aan, maar al vroeg, 
en omdat Runtschen er net was, zei ik nou, mevrouw Runtschen, la-
ten we hem meteen maar openmaken. En je had moeten zien hoe han-
dig ze was en hoe ze iedere spijker eruithaalde, zonder nijptang, ge-
woon allemaal met het keukenmes. En toen het daar allemaal lag, toen 
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we alles eruit hadden, gaf ik haar een van de pakjes, omdat ik eraan 
moest denken, dat mevrouw Petermann haar vorig jaar Kerstmis ook 
een groot stuk peperkoek cadeau gedaan gegeven had. Maar ze was 
nog niet helemaal tevreden, tot ik zei: ‘Nou, Runtschen, als het zover 
is, krijg je ook het been van de ham.’ Toen bedankte ze me; ik weet dat 
al van Ulrike, ze zijn altijd zo gek op vlees. Natuurlijk, wie moet het 
betalen. En moet ik je ook nog zeggen dat ik erg blij met alles was, om-
dat je toch de liefde ziet, en ook zie ik toch ook omdat ik zie dat je het 
kunt en dat je het moet hebben jullie het moeten hebben. En zie je, 
Thilde, dat is toch de hoofdzaak. Want met de spaarbank, dat is nu 
voorbij, omdat alles zoveel gekost heeft, en als ik bedenk dat het ook 
maar net ging, wat moet er dan van worden. Naar een bejaardenhuis 
wil ik niet. En vertel me nu, Thilde, hoe gaat het eigenlijk met jou? 
Ach, het zorgt alleen maar voor angst en zorgen, en of het later succes 
heeft, weet je ook niet. We moeten het zekere voor het onzekere nemen. 
En je hebt me nog steeds niet geschreven over de weduwekas. Schmae-
dicke zei kortgeleden wel: ‘Ze moeten inkopen, of ze willen of niet’, 
maar ik zou het toch fijn vinden om te horen dat je helemaal veilig 
bent. Ik ben altijd zo voor veiligheid. Want de mens wikt, God beschikt 
en heden rood, morgen dood. En hij was soms zo rood, wat me niet be-
viel, en ook Runtschen zei: ‘Echt, mevrouw Möhring, het zit hem 
hier.’ En doe nu de groeten aan je lieve man en zeg dat ik hem een ge-
lukkig nieuwjaar wens. Hij verdient het en het zal zich lonen. Het 
heeft wel veel gekost, maar het schaadt niet, en ik heb alles graag gege-
ven, en Schmaedicke zei kortgeleden: ‘Op het kapitaal komt het niet 
aan, als je maar een goede rente hebt.’ Je liefhebbende moeder  
 Adele Möhring-Printz.  
 
‘God, nou ook nog Printz,’ zei Thilde. ‘Wat denkt moeder eigen-
lijk wel? En wat ze schrijft! Alsof ze zichzelf opgeofferd heeft en 
mij met haar spaarbankboekje, dat toch van mij was, gelukkig 
heeft gemaakt. Nou, zo is ze altijd geweest, en eigenlijk op haar 
manier heeft ze het goed met me voor, eerst met zichzelf en 
daarna met mij. En het goede was dat ze me altijd de vrije hand 
gelaten heeft. Een jammerende oude vrouw, maar ik kon toch 
met haar samenleven. En misschien moet ik weer met haar sa-
menleven. Heden rood, morgen dood. Dat ze nou net zoiets moest 
schrijven... Hugo bevalt me niet, en de dokter met zijn “Wel 
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iets” beviel me ook niet. Ik zou hem niet graag verliezen. Hij is 
zo’n goeierd en hij heeft me een positie bezorgd. Want al heb ik 
het gedaan, als hij er niet geweest was, dan was het niet gelukt. 
Ik zou hem niet graag verliezen. Maar vreemd genoeg heeft al-
les toch twee kanten, en als ik zo het plein en de drie kraampjes 
zie, nu kijkt de apotheker in de spiegel en vindt zichzelf knap, 
dan weet ik toch niet of het niet leuker zou zijn, als ik de tram 
zou zien en als Bolle door de straten belde... Nou, moeder 
schreef ook: De mens wikt, God beschikt, ze heeft altijd van die 
nieuwe zinnen. Maar het is waar en ik moet afwachten hoe God 
beschikt.’  
 
Bolle: Berlijnse zuivelhandel.  
 

* * * 
 
Hugo werd beter, en eind februari zat hij in de tuin voor een 
wijnspalier, dat beschenen werd door een warme februarizon. 
Thilde zat naast hem en las de krant voor, want het waren de 
dagen dat Bismarck begon te wankelen. Hugo zoog ieder 
woord op en toonde grote belangstelling, maar koos geen partij: 
‘ze zullen wel allebei gelijk hebben.’ Thilde glimlachte: ‘Ja, Hu-
go, echt iets voor jóu. Allebei gelijk. Ik ben voor de een.’ Over 
de schutting groetten de buren, die al in hun tuin bezig waren 
en ook vroegen hoe het met hem ging, want al was hij nog maar 
zo kort in de stad, hij was toch heel geliefd en iedereen was blij 
met zijn herstel. De vrouw van de districtscommissaris kwam 
persoonlijk en leverde zelfkritiek: eigenlijk was zij schuldig, 
want hij had het opgelopen met oostenwind op het ijs, en de 
oude graaf stuurde een grote meloen uit zijn kassen met een 
kaart vol vriendelijke woorden en adviezen. Aan Berlijn was al 
die weken geen woord over de ziekte geschreven, omdat Thilde 
het gejammer van de oude vrouw wilde vermijden, en ook nu 
hij genas, schreef ze niets over de doorstane grote zorgen. Mis-
schien liet ze het ook na, omdat ze niet in de genezing geloofde, 
waarvoor, zoals spoedig zal blijken, maar al te veel aanleiding 
was.  



 90 

 Op een dag, toen Hugo weer op de zonnige plek zat, sloeg 
het weer plotseling om, hij kreeg koortsrillingen en nog voor de 
dokter het vast kon stellen was het duidelijk dat er een terugval 
was. Die nam razendsnel de vorm aan van een snel verergeren-
de tuberculose, en op de avond van de Tweede Paasdag stierf 
hij, nadat hij Thilde aan zijn bed geroepen had om haar voor 
haar flinkheid, haar liefde en zorg te bedanken. Die woorden 
waren eerlijk bedoeld, want de bedenkingen van een eerdere 
periode waren helemaal verdwenen en hij zag in Thilde niets 
anders dan het actieve, sterke karakter dat zijn leven bepaald 
had en hem zijn bescheiden positie bezorgd had door haar 
energie en beleid.  
 De dag na Pasen werd hij bij zonsondergang begraven op het 
kerkhof van Woldenstein; iedereen was er: de oude graaf, die 
de dokter alle schuld gaf en dan weer verzekerde dat hij het op 
Nieuwjaarsdag al geweten had, de districtscommissaris, die 
omdat het paasvakantie was juist in zijn district kon zijn, veel 
adel uit de buurt en de hele burgerij, de derde gezindte inbe-
grepen. Ook de apotheker, die toevallig een nieuwe voorjaars-
jas had laten maken, wilde niet ontbreken. Alle blazers bliezen, 
de oude graaf praatte tamelijk luid, en wat Woldenstein aan 
bloemen had werd op het graf gelegd. De geestelijke begeleidde 
Thilde naar haar huis en terwijl de oude graaf in Im braunen Roß 
Herzog Kasimir een fles frisse Hongaarse wijn open liet maken, 
zat Thilde op het opstapje uit te kijken over de steeds donker 
wordende markt, waarover een westenwind wat bruine win-
terblaren waaide. Daarna werden er een paar aan kettingen 
hangende lantaarns aangestoken en in de schaduw van het 
stadhuis, daar waar de trap omhoog leidde, stond een liefdes-
paar. Ze lieten zich door de steeds heftiger wordende wind niet 
storen, maar de lantaarns bewogen en piepten aan de kettingen 
heen en weer. Toen Thilde wel een halfuur lang naar dat alles 
had zitten staren, stak ze de lamp aan en ging aan haar schrijf-
tafel zitten om een paar regels aan haar moeder te schrijven.  

Lieve moeder, vandaag tegen de avond hebben we Hugo begraven. 
Het was heel mooi en plechtig, iedereen was er, ook de adel uit de 
streek. Dominee Lämmel hield de grafrede. Die wordt gedrukt en ons 
dan (want tegen die tijd denk ik weer in Berlijn te zijn) van hieruit 
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toegestuurd. Ik zeg er meteen bij: gratis, ook het drukken. Want je zult 
wel erg in angst zitten. Maar ik wil je dringend verzoeken mij met die 
angst niet lastig te vallen. Ik heb van hieruit voor je gezorgd en ik zal 
voor je blijven zorgen. Jij denkt altijd aan jammerlijk te gronde gaan, 
maar zolang je Thilde leeft, zolang zul jij leven. Daar kun je zeker van 
zijn. Ik krijg nog salaris tot het eind van het jaar en vanaf 1 april het 
weduwepensioen. Dat zal een pak van je hart zijn, en nu je weet (en 
daarom heb ik dit eerst verteld) dat je niet naar het bejaardenhuis hoeft 
en niet zoals de oude Runtschen schoon hoeft te maken en boodschap-
pen hoeft te doen, zul je misschien ook naar me luisteren, als ik vertel 
dat Hugo goed gestorven is, helemaal als de voorname man die hij al-
tijd geweest is. Hij Want hij kwam uit een voorname familie, wat al-
tijd de hoofdzaak blijft. Hij heeft mij ook nog bedankt, alsof ik heel wat 
was. Dat komt, hij had zoiets nobels. En hij deed de groeten aan jou. 
Dat hij alleen maar zwak was, daar kon hij niks aan doen. Als het aan 
hem gelegen had, was hij sterker geweest. Alle mensen hier hadden 
veel respect voor hem, omdat ze allemaal zagen dat hij een goede man 
was, en zelfs Silberstein, over wie ik je al geschreven heb, heeft aan 
zijn graf gesproken. Zodat zelfs dominee Lämmel tevreden was en hem 
een hand gaf. Silberstein, de firma Silberstein en Isenthal, zal ook voor 
alles zorgen, het zijn betrouwbare mensen, vooruitstrevend, maar heel 
betrouwbaar. En wat het meubilair opbrengt, dat krijgen wij, tot de 
laatste heller en pfennig. Ik heb hier nog een paar dagen te doen en 
brieven te schrijven, ook aan de oude graaf, die me een betrekking als 
huisdame in zijn huis heeft aangeboden (natuurlijk met salaris), maar 
dat is allemaal over drie of vier dagen afgehandeld en ik denk op zijn 
laatst zaterdagochtend vroeg in Berlijn aan te komen. Maar ik stuur 
van tevoren nog een kaart, dat je het heel zeker weet en Runtschen op 
tijd kunt laten komen. Ik breng ook een aandenken van hem voor je 
mee, een kruisje met van voren een parel. Die parel is wat waard. Ik 
verheug me erop je weer te zien, hoe pijnlijk de aanleiding ook is, want 
het pensioen is minder dan het salaris. Dat moet ik je zeggen. Mij 
maakt het niet uit. Ik red me wel en jou ook. Je trouwe dochter  

Thilde.  
 
de dagen dat Bismarck begon te wankelen: de periode begin 1890, die ein-
digde met het ontslag van rijkskanselier Bismarck door Keizer Wilhelm II.  
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Hoofdstuk 16 
 
Zaterdagochtend vroeg kwam Thilde met de trein van acht uur 
op station Friedrichstraße aan. De kleine handkoffer die ze bij 
zich had, gaf ze aan een kruier, tegelijk met haar bagagereçu en 
gaf hem opdracht alles voor haar naar haar huis te brengen, bij 
Schultze, derde etage. ‘Ja, juffrouw.’ Maar hij herstelde zijn fout 
snel, want hij kende haar als vroegere buurtbewoner nog heel 
goed en beloofde er over een halfuur te zijn. Toen ze wegliep, 
keek hij haar een ogenblik na. ‘Wat het lieve geld toch allemaal 
doet; die is wel heel erg veranderd. Erg energiek en een verre-
kijker.’ Terwijl deze beschouwingen haar volgden, liep ze de 
straat door en keek op naar het huis en de derde etage. Er was 
niets veranderd en toch zag alles er voor haar heel anders uit. 
Een vreemd gevoel bekroop haar, tot ze tegen zichzelf zei: 
‘Wees blij dat het is zoals het is; het zou veel erger kunnen zijn. 
Hoe was het twee jaar geleden? Toen moest ik alles nog zelf 
doen.’ Ze ging naar de rechterkant van de straat en keek om-
hoog naar de derde etage of ze de oude vrouw misschien voor 
het raam zag. Maar ze zag niets, ook niet op de andere etages; 
overal waren de rolgordijnen nog naar beneden. Ze vond het 
prettig om helemaal niet bekeken te worden, maar dat werd ze 
wel en terwijl ze door de straat liep, zei mevrouw Schultze, die 
van de ontbijttafel opgestaan was en een kijkgaatje gemaakt 
had: ‘Wat zit je weer boven je krant. Zoiets zie je niet iedere 
dag; ze heeft alleen maar zwarte handschoenen aan en ze ziet 
eruit of ze op reis is naar Dresden en de Sächsische Schweiz. 
Regenjas en verrekijker; alleen de bergwandelstok ontbreekt er 
nog aan.’ ‘Ach, jij hebt ook altijd iets aan te merken, Luise. Als 
ze met een grote rouwvlag aan kwam zetten, was het ook niet 
goed.’  
 Thilde liep langzaam de trappen op en hoe hoger ze kwam, 
hoe langzamer, omdat ze voor de ontmoeting met de oude 
vrouw terugschrok. Op de laatste overloop stond Runtschen en 
die nam, omdat ze niets anders bij zich had, tenminste de para-
plu van haar aan. ‘Dag Runtschen, hoe gaat het?’ ‘God, me-
vrouw, hoe zal het met me gaan,’ en voor ze verder konden 
praten voor het gesprek voortgezet kon worden, waren ze bo-
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ven en Thilde ging op haar moeder af, die half op haar zondags 
in de deuropening stond en meteen begon te huilen.  
 ‘Moeder, je moet niet meteen gaan huilen. Iedereen komt een 
keer aan de beurt.’  
 ‘Ja, alleen de een te vroeg en de ander te laat. Als ik nou aan 
de beurt geweest was.’  
 En daarbij gingen ze van de gang naar de vestibule en van de 
vestibule naar de huiskamer, waar voor de sofa al de koffie 
stond met broodjes en boter.  
 ‘En kom nu, Thilde, nu drinken we een warm kopje koffie, 
en vertel hoe het allemaal was.’  
 ‘Ja, moeder, straks; ik wil eerst mijn handen wassen en mijn 
haar is ook in de war, ik had de wind in mijn gezicht en wou 
het raampje niet dichtdoen.’ En daarbij stond Thilde weer op, 
legde haar hoed en de verrekijker opzij en hing haar jas aan een 
kapstok in de vestibule. Daarna kwam ze terug en zei: ‘Zo, 
moeder, schenk nou maar voor ons in. Koud was het. En die jas 
heeft ook niet veel geholpen.’  
 ‘Ik dacht je zult er wel een omslagdoek over doen. En hele-
maal. Ben je dan helemaal niet in de rouw geweest? Ik weet wel 
dat het hier zit, maar voor de mensen. En ze hebben je toch heel 
fatsoenlijk behandeld.’  
 ‘Ja, moeder, natuurlijk ben ik in de rouw geweest. Silberstein 
heeft overal voor gezorgd en hij had zelf alles in voorraad. Ik 
was helemaal in het zwart met een sluier en een kapje, alles zo-
als het hoort, maar toen ik me klaarmaakte voor de reis, heb ik 
alles ingepakt en je kunt het zien, als het komt.’  
 ‘En onderweg wou je niet.’  
 ‘Nee, moeder. Onderweg niet, en ik wou hier ook niet zo 
aankomen. Dat ziet er zo overdreven uit. En de meesten gelo-
ven het niet en ik heb gezien dat ze opdringerig werden, alleen 
door te veel rouw.’  
 ‘Maar wil je het dan helemaal niet dragen? zo laten liggen? 
Er komen vlekken op. Silberstein heeft het toch ook niet voor 
niets geleverd?’  
 ‘Ik wil het niet aantrekken. De meesten geloven het niet, en 
ik heb er wel gezien die opdringerig werden, alleen maar van-
wege de rouwkleren. Sommigen maken het ook te gek. Maar al 
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trek ik het niet aan, ik zal het wel dragen als het past, op een 
ernstig bezoek. Want al heb ik ook mijn pensioen, er moet toch 
wat gebeuren.’  
 ‘Ach Thilde, dat je daar nou over begint. Ik wou het niet en 
ik zei de hele nacht tegen mezelf: “Niet over praten, Thilde wil 
het niet, Thilde was altijd geweldig, en nou is ze dat helemaal.” 
Maar nou je er zelf over begint, zeg maar, kind, wat er nou 
moet gebeuren. Want het was toch een verschrikkelijke ziekte.’  
 ‘Ja, moeder, dat was het. De hele tijd die benauwdheid en die 
ademnood.’  
 ‘Ach ja, Thilde, die benauwdheid. Maar ik bedoel niet de be-
nauwdheid, ik bedoel dat het zo lang geduurd heeft.’  
 ‘Ja, precies drie maanden...’  
 ‘En al woont de dokter in een kleine stad ook om de hoek, 
het gaat gauw vervelen en uiteindelijk kost het toch wat. En 
dan de medicijnen. En juist omdat het even beter ging, moeten 
ze dan de hele tijd gesterkt worden. Maar het helpt bijna niet 
meestal niet, en dan is alles weg.’  
 Thilde pakte een suikerklontje, brak het twee keer doormid-
den en keek nu naar de vier brokjes die daar voor haar lagen. In 
die vier brokjes had ze nu weer haar leven en haar moeder, die 
nog geen woord over de goede, arme man gezegd had, rekende 
alweer uit wat het gekost had. Al was ze zelf nog zo nuchter, 
dit werd haar toch te veel. Ze pakte de hand van de oude 
vrouw en zei: ‘Moeder, ga Runtschen even koffie brengen, die 
heeft vast nog niks warms gedronken. Runtschen is echt arm. Ik 
ga even in de andere kamer liggen; misschien val ik in slaap, ik 
heb een slaaptekort.’  
 Ze dacht niet aan slapen, maar wilde alleen zijn en een ogen-
blik aan andere dingen denken. Ze liep heen en weer. Daar 
stond de hoge lessenaar, waarop de juridische boeken altijd zo 
stoffig gelegen hadden, en daar was het sofatafeltje, waar sta-
pels boekjes lagen met een paar potloden ernaast om altijd met-
een aantekeningen in de marge te kunnen maken. En daar was 
de vensterbank, waar ze zo vreemd sentimenteel tegen geleund 
hadden om hun verloving te vieren, hij nog half ziek en verle-
gen en sentimenteel en zij nuchter en berekenend. ‘Ik dacht al-
tijd dat ik hem de baas was. Dat was niet zo. Als dat eeuwige 
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narekenen slim is, dan is moeder de slimste vrouw. Aan de an-
deren, waar Hugo bij hoorde, heb je toch meer, en ik wil probe-
ren daar een beetje achter te komen. Maar dat zal me niet veel 
helpen; van nature ben ik net zo als moeder, die rekent altijd uit 
hoeveel het kost, en ik bereken mijn voordeel. Die vier stukjes 
suiker zal ik in een doosje doen en hier in het open vakje van de 
secretaire leggen. Dan heb ik het altijd voor ogen en leer ik er-
van dat het heel kleine nu weer begint, en als moeder jammert, 
wil ik niet ongeduldig worden. Ik dacht dat ik wonderwel wat 
van hem gemaakt had en nu kom ik erachter dat hij meer in-
vloed op mij gehad heeft dan ik op hem. Rekenen zal ik altijd 
wel, dat zit er nu eenmaal in, maar niet te precies, en ik wil be-
hulpzaam zijn en voor Runtschen zorgen. Alleen al omdat 
Runtschen de enige was aan wie hij een hekel had. En als hij dat 
ziet, zal hij me dankbaar zijn. Maar hij zal het wel niet zien.’  
 En daarna liep ze weer heen en weer en ging naar het raam, 
en daar waar toen de maan gestaan had, hing een grijze wolk.  
 Maar terwijl haar oog er nog op rustte, kleurde de wolk 
rood, en de zon gaf hem een gouden randje. ‘Misschien is dat 
mijn toekomst.’  
 En ze haalde haar regenjas uit de vestibule, dekte zichzelf toe 
en volgde het schimmenspel op de muur en het plafond en 
sliep in.  
 
 

Hoofdstuk 17 
 
Tot Thildes bijzondere eigenschappen hoorde van jongs af aan 
het zich aanpassen, het zich schikken in de telkens gegeven si-
tuatie toestand. Als Hugo, wat niet aannemelijk, maar toch ook 
niet onmogelijk was, in leven en in zijn ambt gebleven was en 
na afloop van zijn ambtstermijn (overigens een onaannemelijk 
geval) na afloop van zijn Woldensteinse ambtstermijn wegens 
bewezen bekwaamheid tot burgemeester van een provincie-
hoofdstad gekozen was, dan had zijn vrouw bij bezoeken van 
de eerste president en zelfs bij keizerlijke parades de honneurs 
van het huis met genoeg behendigheid en in ieder geval met 
volkomen onbevangenheid waargenomen; nu ze na een kort-



 96 

stondig succes teruggeplaatst was op het niveau waarop ze be-
gonnen was, wist ze zich ook daar te redden en nam haar oude 
leven zonder lang nadenken en in ieder geval zonder klagen 
weer op. De zaak lag zo en zo en daarom moest er zo en zo ge-
handeld worden. Alsjeblieft geen nutteloos gepieker. Het ging 
er voor haar geen moment om haar situatie in een tegendeel te 
laten verkeren, maar alleen daarom, van de situatie zoals die nu 
eenmaal was het beste te maken, en dat deed ze vol overleg en 
op haar manier, attent en toch ook weer vastberaden. Voor zo-
ver mogelijk was ze onuitputtelijk in kleine goede daden en at-
tenties en de oude vrouw in zoverre terwille, dat ze net als 
vroeger de simpele, alkoofachtige slaapkamer met haar deelde; 
maar tot het heel de dag aanhoren van het eindeloze gepraat 
over het bejaardenhuis en dergelijke dingen of het beantwoor-
den van vragen die bijna altijd betrekking hadden op haar in-
tieme leven in Woldenstein, was ze niet meer bereid en had dan 
ook categorisch verklaard dat ze overdag alleen moest zijn. ‘Dat 
met de verhuur moet afgelopen zijn.’ En zo had ze de andere 
kamer voor zichzelf ingericht, en toen de oude vrouw zag dat 
Thilde veel schreef en zich onder boeken en kaarten begroef en 
als ze aan tafel kwam (mevrouw Runtschen moest het eten ha-
len) vaak rode wangen van het studeren had, kon ze zich wel 
voorstellen wat Thilde van plan was.  
 Ze kon het zich wel voorstellen en was er eigenlijk ook niet 
op tegen. Maar al was de oude vrouw er eigenlijk niet op tegen 
en al herinnerde ze zich heel goed dat de directeur van het se-
minarie het indertijd al, voor Möhring gestorven was, altijd 
over haar mooie talent had, ze ging er toch van uit dat “lerares” 
niet echt iets was en dat zelfs iedere andere baan, ook die met 
een wat twijfelachtiger karakter, altijd nog te verkiezen was. 
Overdag durfde ze dergelijke overpeinzingen niet goed uit te 
spreken, maar als ze naar bed gegaan waren en al een tijdje rus-
tig gelegen hadden, kwam de oude vrouw overeind uit haar 
kussen en zei, terwijl van de straat door de naar voren open-
staande deur een zwak lichtschijnsel op haar viel: ‘Thilde, slaap 
je al?’  
 ‘Nee, moeder. Maar wel bijna. Wil je nog wat?’  
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 ‘Nee, Thilde, ik wil niks. Ik ben alleen zo vreselijk bang door 
dat gestudeer van jou. Je ziet zo mager en je ogen schitteren zo. 
Hij heeft toch tbc gehad. En per slot van rekening...’  
 ‘Ja?’  
 ‘Per slot van rekening zou het toch kunnen. En als het zo is, 
dan is frisse lucht toch altijd het beste...’  
 ‘Zeker, frisse lucht is altijd goed. Maar waar moet ik die 
vandaan halen? Hier is die niet, en als het niet om jouw reuma-
tiek was...’  
 ‘Nee, Thilde, het raam zomaar open, dat gaat niet. Maar je 
zou toch frisse lucht kunnen krijgen.’  
 ‘Ik? waarvandaan dan?’  
 ‘Ja Thilde, je schreef toch meteen in je eerste brief, ik bedoel 
in de eerste, toen hij dood was, toen schreef je over “huisdame” 
met salaris. En klein weinig kan dat toch niet geweest zijn, om-
dat hij zo rijk is, zoals je schreef. En oud is hij ook en... Ja, dan 
had je lekkere frisse lucht gehad en goede verzorging, ik wil 
niks zeggen, maar wat we vandaag kregen, daar zat toch geen 
kracht in, en oud is hij, en als je hem behoorlijk verzorgd had, 
en dat had je zeker, want je hebt immers medelijden met ieder-
een en met mij ook, want je bent goed, Thilde, ja Thilde, dan 
hadden we misschien wat. Iemand die zo rijk is, kan toch niet 
plotseling doodgaan zonder iets achter te laten. En misschien 
dat hij nog helemaal op het laatst... Was hij rooms?’  
 ‘Natuurlijk was hij rooms.’  
 ‘Nou, dan kon het niet.’  
 ‘Ach, het was toch wel gegaan. Daar ging het niet om. Rooms 
is niet erg. Maar wat stel je je eigenlijk voor? Ik wil het niet over 
Woldenstein hebben. Maar hier? Wat zouden de mensen hier 
gezegd hebben? “Die heeft haast.” En Petermann, die oude gif-
tand, die had gezegd: “Dat zal wel een mooi verhaal geweest 
zijn.”’  
 ‘Ach Thilde, daarom moet je je geluk niet wegstoten. De 
mensen zeggen altijd van die dingen. Maar als je wat hebt, dan 
maakt het niet uit. En alleen als je niets hebt...’  
 ‘Ja, moeder. Maar laten we nu gaan slapen.’  
 

* * * 
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Wat de oude vrouw per se wilde, was dat Thilde weer zou 
trouwen. Hugo was een heel knappe man geweest en uit een 
heel goede familie. En als ze in die tijd, toen ze nog maar een 
arm meisje was, Hugo had kunnen krijgen, kon ze nu iedereen 
trouwen, want ze had nu een titel, en als ze soms uitging als 
jonge weduwe, en de rouwkleren stonden haar goed, en als ze 
naar de onderwijsinspecteur ging met haar lange sluier, dan 
keken de mensen haar na. En de oude vrouw betreurde het al-
leen maar dat ze gezegd had: ‘Dat kapje is te veel. Zo vreselijk 
rouwen mag ik niet, dat is aanstootgevend.’  
 Ja, Thilde moest weer trouwen. Maar toen de oude vrouw 
merkte dat Thilde dat resoluut afwees en echt alleen maar lera-
res wilde worden, kreeg ze een ander plan, dat geruime tijd na 
dat gesprek over de oude graaf en het opzettelijk verspeelde 
geluk, ook weer ’s nachts werd voorgesteld. Deze keer niet in 
de zuurstofarme alkoof, maar nog in de voorkamer, met de ou-
de vrouw stijf rechtop op de sofa en Thilde achterovergeleund 
op de chaise longue.  
 ‘Nou Thilde, je was er vandaag weer. Wanneer denk je dat 
het zover is?’  
 ‘Je bedoelt met het examen en met de baan? En je bedoelt 
wanneer ik mijn eerste salaris krijg?’  
 ‘Ja, kind, dat bedoel ik. Je wilt het daar nooit over hebben. 
Maar het is toch een zekerheid.’  
 ‘Ach, het andere is ook zeker.’  
 ‘Denk je? Nou, ik hoop het voor je. Maar dat met al is het nog 
zo zeker, dat met die school, dit is toch nu de hoofdzaak. Dat 
heb je zelf altijd gezegd. En nou heb ik je al zo lang willen vra-
gen of je dat met de weduwe wilt laten vallen en je meisjes-
naam weer aan wilt nemen. Zoveel mensen krijgen immers an-
dere namen, en bij jou is dat niet eens zo, daar komt de oude 
gewoon weer boven.’  
 Thilde schudde haar hoofd, zichtbaar een beetje ontstemd. 
Maar de oude vrouw, die zich zolang ze het plan om te her-
trouwen had, veel van “weduwe” voorgesteld had, wilde in de 
veranderde situatie haar nieuwe plan niet laten vallen en ver-
volgde: ‘Ik denk, Thilde, dat je beter kunt doen alsof... ja hoe 
heet het als iets maar heel kort duurt en dan weer voorbij is...’  
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 ‘Ik weet wel wat je bedoelt...’  
 ‘Dus doen, Thilde, alsof het helemaal niet gebeurd is. Dat je 
er als weduwe voordeel van hebt, kan ik me niet indenken, en 
juffrouw is toch het gewone...’  
 Thilde kwam overeind, legde een nog uit Woldenstein mee-
gebracht luchtkussen in haar rug en zei: ‘Ja moeder, wat stel je 
je daar eigenlijk bij voor? Dat is toch zoiets als fraude, het ver-
zwijgen van iets, als leugen en bedrog.’  
 ‘God kind, zeg dat toch niet.’  
 ‘Ja, moeder, dat is het ontkennen van feiten en dat is straf-
baar.’  
 ‘Gottegot.’  
 ‘Ik heb je al vaker gezegd: als je me de hele tijd zo zit op te 
jutten en alles wilt weten wat ook niet goed was en altijd alleen 
maar kwam doordat je iets tegen die arme Hugo had – nou, ik 
heb je al een keer gezegd dat het niets bijzonders was wat ik 
misschien niet had moeten zeggen, want alles wat je zegt wordt 
toch maar verkeerd begrepen. En nu ben je net als de andere 
mensen. Maar het is allemaal verkeerd wat je denkt en ik moet 
zeggen: ik denk haast dat hij beter niet had kunnen trouwen. 
Hij zag er zo sterk uit met zijn volle baard, maar hij was zwak 
op de borst en ik weet heel zeker dat het hem geschaad heeft. 
En nu zou het helemaal niets voorgesteld hebben. Bah, dat zou 
toch schandelijk en ondankbaar zijn, als ik hem zoiets tot in zijn 
graf na zou dragen? Juffrouw Möhring! Wat denk je wel? Ik ben 
geen juffrouw en ik heb mijn trots als mevrouw en weduwe, al 
draag ik ook geen liefdespand van hem onder mijn hart.’  
 ‘God Thilde, zeg dat toch niet.’  
 ‘Ja, zo noemen ze dat, moeder, dat is het juiste woord. En het 
is gewoon toeval dat het is zoals het is...’  
 ‘Denk je?’  
 ‘Ja, natuurlijk. En soms denk ik dat het toch mooi zou zijn en 
vooral ook voor jou, als je het in slaap kon wiegen. Natuurlijk, 
de mensen van de rekenkamer slapen recht beneden ons en die 
zouden wel iemand naar boven sturen om te zeggen dat we 
niet zoveel heen en weer moesten wiegen, want die denken dat 
de derde verdieping praktisch niks te betekenen heeft.’  
 ‘Zo is het, Thilde. Arme mensen...’  
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 ‘Moeten zich alles ontzeggen.’  
 ‘... En mogen niet eens wiegen. Ach, de mensheid is slecht, 
en ik maak het ook niet meer mee.’  
 
ze had nu een titel: de vrouw van een academicus werd ook aangesproken 
met zijn titel.  
 

* * * 
 
Dat was kort voor de school begon. Later kwamen ze daar maar 
zelden op terug en alleen op de gedenkdagen hadden ze het 
over Hugo. Verder ging Thilde helemaal in haar nieuwe beroep 
op en dat doet ze nog steeds. Ze gaat heen het examen, waar 
Thilde glansrijk voor slaagde, veel glansrijker dan Hugo inder-
tijd voor het zijne. Nog dezelfde dag zeiden ze dat er een baan 
voor haar was; ze waren blij dat ze die aan haar konden geven. 
Per 1 oktober kon ze beginnen, Berlijn-Noord, tussen Moabit en 
Tegel. Ze ging moedig aan het werk, had een frissere kleur dan 
vroeger en was gekleed als op de dag dat ze van Woldenstein 
weer naar Berlijn kwam. Alleen zonder verrekijker. Ze bleek het 
vertrouwen dat het schoolbestuur in haar had waard. Ze gaat 
iedere morgen heen met de paardentram, ze gaat lopend terug 
en koopt altijd iets voor de oude vrouw: een sinaasappel, ge-
vlochten gebak. haar moeder, gevlochten gebak, een zak ge-
droogde pruimen of een geranium. haar moeder gevlochten 
gebak of een geranium of een zak gedroogde pruimen. Vaak 
ook bij de Oranienburger Tor een hazenlever, omdat ze weet 
dat hazenlever het lievelingskostje van de oude vrouw is. En de 
oude vrouw zegt dan: ‘God Thilde, als ik jou niet had.’  
 ‘Laat maar, moeder, we hebben het toch?’  
 ‘Ja Thilde, dat is wel waar. Maar als het maar zo blijft.’  
 ‘Dat zal wel.’  
 Over Hugo Großmann wordt zelden gesproken, maar zijn 
foto hangt met een zwart lint boven de chaise longue, en twee 
keer per jaar krijgt hij in Woldenstein een krans. Silberstein legt 
die neer en schrijft iedere keer een paar vriendelijke regels te-
rug. Rebecca is getrouwd.  
 


