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Hoofdstuk 1 
 
In de Invalidenstraße zag het eruit zoals gewoonlijk: de paar-
dentrams belden en de machinemannen begonnen aan hun 
middagpauze, en wie met alle geweld iets bijzonders had 
willen vinden, had niets anders kunnen ontdekken dan dat 
op nummer 98E de ramen van de eerste etage – al was het 
geen Pasen en geen Pinksteren en niet eens zaterdag – met 
een soort bravoure gelapt werden.  

En niet te geloven: die bijzonderheid werd ook echt opge-
merkt, en de schuin ertegenover op de hoek van de Scharn-
horststraße wonende oude mevrouw Lierschen mompelde 
voor zich uit: ‘Ik weet niet wat Pittelkow nou weer bezielt. 
Maar die trekt zich nergens iets van aan. En wat haar zus be-
treft, Stíne, met haar kamertje boven bij Polzin en haar eigen 
sleutel, dat niemand wat merkt, díe wordt al net zo. Erg ge-
noeg. Maar het is de schuld van Pittelkow. Wat staat ze zich 
daar weer uit te sloven! En als het nou nog avond was, maar 
op klaarlichte dag, net nou de mannen van Borsig en  
Schwarzkoppen door de straat komen. Het is toch waarachtig 
of alle mannen naar haar op moeten kijken; zonde en schande 
is het.’  
 Zo mompelde mevrouw Lierschen voor zich uit, en al wa-
ren haar observaties niet bepaald vriendelijk, ze waren toch 
niet helemaal ongegrond, want boven op de vensterbank, met 
haar rok opgetrokken tot haar knieën, stond een knappe, 
zwartharige vrouw met een koket en verzorgd kapsel te boe-
nen, met een zeem in haar hand, op de ruiten aan de ene 
kant, terwijl ze haar linkerarm voor meer steun over de ande-
re stijl gelegd had. Af en toe gunde ze zichzelf even rust en 
keek dan omlaag op straat, waar aan de andere kant van de 
tramrails een driewielige, bijna elegante kinderwagen stil-
hield in de felle middagzon. Het in de wagen zittende, duide-
lijke heel ongezeglijke kind, dat heel aristocratisch in witte 
kant gekleed was, had als oppas een tienjarig meisje meege-
kregen, dat toen vragen en praten niet hielp, de schreeuwle-
lijk een flinke klap gaf. Maar op hetzelfde moment keek de 
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tienjarige die die opvoedkundige ingreep gewaagd had, 
schuw omhoog naar het raam en inderdaad: alles was van-
daar gezien en de knappe, zwartharige persoon die “klappen 
uitdelen en opvoeden” helemaal als háár zaak beschouwde, 
dreigde meteen met de zeem tegen het op haar overtreding 
betrapte meisje. Ook leek er ondanks de grote afstand een 
woedeuitbarsting in woorden te volgen, maar een bevriende 
postbode die juist de straat in kwam, stak een brief op om te 
laten zien dat hij post voor haar had. Dat begreep ze ook, 
stapte meteen van de vensterbank op een stoel ernaast en 
verdween naar de achtergrond van de kamer om de brief bui-
ten op de gang in ontvangst te nemen. Een minuut later 
kwam ze terug en ging in het licht zitten om beter te kunnen 
lezen. Maar wat ze las, leek haar meer ergernis dan plezier te 
bezorgen, want op haar voorhoofd kwamen meteen een paar 
rimpels van ergernis en terwijl ze haar mond opendeed, zei 
ze spottend: ‘Ouwe etter. Altijd ongelegen.’ Maar ze was niet 
iemand die lang bij de pakken neer bleef zitten en daarom 
leunde ze met de brief nog steeds in haar hand ver over de 
vensterbank en riep met de verkouden alt die de laagste 
volksklassen van onze hoofdstad niet bepaald tot hun voor-
deel eigen is, over straat: ‘Olga!’  
 ‘Wat is er, mama?’  
 ‘Wat is er, mama? Domme meid! Als ik roep, dan kom je. 
Begrepen?’  
 Een met een oude stoomketel beladen vrachtwagen, die 
dreunend en schokkend juist voorbijkwam, hinderde het on-
middellijke opvolgen van het bevel, maar nauwelijks was de 
sleperswagen voorbij of Olga pakte de beugel van de kinder-
wagen en reed dwars over de rijbaan op het huis aan en met 
een ruk de gang in. Daar haalde ze het kind eruit en liep, ter-
wijl ze de wagen eerst beneden liet staan, de trap op naar de 
woning van haar moeder.  

Die was intussen gekalmeerd, de rimpels in haar voor-
hoofd waren verdwenen en terwijl ze Olga bij de hand nam, 
zei ze met die buitensporige vertrouwelijkheid die gewone 
mensen juist bij het behandelen van de intiemste zaken ple-
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gen te tonen: ‘Olga, de ouwe komt vandaag weer. Altijd als 
het niet uitkomt, is hij er. Alsof hij me wil krenken. Ja, zo is 
hij. Nou, niks aan te doen en voor achten komt hij godzijdank 
niet. En nou ga je naar Wanda en je zegt... Nee, laat maar... 
Vertellen ken je het toch niet, het is te lang om te vertellen. Ik 
schrijf het liever voor je op.’  
 En met die woorden ging ze van de deuropening waar dit 
gesprek had plaatsgevonden naar een heel elegant en daarom 
niet zo bij het gebouw en de woning passende rococo-secre-
taire, waarop een bijna nog verrassendere leren schrijfmap 
lag. In die map begon de vrouw met haar nog steeds opge-
bonden rok nu naar een stuk briefpapier te zoeken, eerst vrij 
rustig, maar toen er na drie keer doorbladeren van de rode 
stapel vloeipapier nog steeds niets gevonden was, raakte ze 
weer in haar slechte humeur en richtte zich zoals gewoonlijk 
tot Olga: ‘Heb je het weer weggepakt om er poppetjes uit te 
knippen?’  
 ‘Nee, mama, echt niet; ik zweer het.’  
 ‘Ach, jij met je eeuwige gezweer. Heb je dan helemaal 
niks?’  
 ‘Ja, mijn opschrijfboek.’  
 En Olga liep zo snel als ze kon naar de achterkamer en 
kwam vervolgens met een blauw schrift terug. Haar moeder 
scheurde er zomaar de laatste bladzij uit, waar op de boven-
ste regel louter dezelfde letters stonden, en krabbelde nu be-
trekkelijk snel een brief, vouwde het papier twee keer dubbel 
en plakte de onbeschreven ruimte vast met een postzegel-
strookje, waarvan ze die met de meeste gom altijd bewaarde 
met de opmerking “Is beter dan Engelse pleister.” ‘Zo, Olga-
chen. Nou ga je naar Wanda en je geeft haar dit. En als zij er 
niet is, geef je het aan de ouwe Schlichting. Maar niet aan zijn 
vrouw en ook niet aan Flora, die kijkt er altijd in en die hoeft 
niet alles te weten. En als je terugkomt, ga je langs Bolzanin 
en je bestelt een taart.’  
 ‘Wat voor een?’ vroeg Olga, die plotseling straalde.  
 ‘Sinaasappel... En je betaalt meteen. En als je die betaald 
heb, zeg je dat hij er niks op moet leggen, ook geen stukkies 
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sinaasappel, die toch alleen maar schil en pit zijn... Ga nou 
maar, Olgachen, maak voort, en als je terug ben, kun je bij 
Marzahn ook voor vijf pfennig gerstbonbons kopen.’  
 
 

Hoofdstuk 2 
 
Olga treuzelde niet en ging naar de achterkamer om haar 
rood-zwartgeblokte omslagdoek te halen, die naast een wat 
versleten strooien hoed haar gewone straatkleding vormde. 
Maar de weduwe Pittelkow in eigen persoon liep, nadat ze 
het nog steeds huilende kind in een heel voornaam aangekle-
de hemelwieg gelegd had en een zuigfles in zijn mond ge-
stopt had, de twee trappen op naar de familie Polzin, waar 
haar zuster Stine op kamers woonde.  
 De Polzins waren welgestelde mensen, die die kamer he-
lemaal niet hoefden te verhuren, maar toch uit pure schrape-
righeid alles verhuurden, of tenminste zoveel mogelijk, om 
zelf gratis te kunnen wonen, of zoals mevrouw Polzin het uit-
drukte: “quitte te kunnen spelen.” Hij, Polzin, was naar eigen 
zeggen “tapijtfabrikant” (overigens van het laagste niveau) 
en beperkte zich ertoe met opzettelijke minachting voor alle 
wetten van de complementaire kleuren smalle, amper vinger-
brede reepjes stof als stro of biezen samen te vlechten en dat 
vlechtwerk als “Polzintapijt” te verkopen. ‘Kijk,’ eindigde ie-
der zakelijk gesprek met hem, ‘zo’n “Polzin” (hij behandelde 
zichzelf daarbij helemaal als historisch persoon) raakt nooit 
op; als er een plekje versleten is of de eettafel er met zijn wiel-
tje een gat in gemaakt heeft, haal ik er een paar oude reepjes 
uit en zet er een paar nieuwe in, en alles is weer piekfijn in 
orde. Kijk, zo zijn de “Polzintapijten”. Maar als er een gat in 
een smyrnatapijt zit, dan zit het erin en dan helpt geen god 
je.’  
 Polzin was, zoals uit deze woorden blijkt, geneigd tot filo-
sofische beschouwingen: een karaktertrek die door het twee-
de beroep dat hij uitoefende nog aanzienlijk versterkt werd. 
Tijdens de avonduren was hij namelijk bij voorkomende ge-
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legenheden ook nog een gehuurde bediende en om zijn voor-
zichtigheid en handigheid bij het bedienen in het tussen de 
Invalidenstraße en de Chausseestraße gelegen stadsdeel al-
gemeen geliefd, wat mevrouw Polzin in haar gesprekken met 
mevrouw Pittelkow telkens weer benadrukte: ‘Kijk eens, bes-
te mevrouw Pittelkow, mijn man is een fatsoenlijk en welge-
manierd iemand, die omdat wijzelf heel klein begonnen zijn, 
heel goed weet dat niet iedereen het over de balk ken gooien. 
En ziet u: zo bedient hij ook, en sauskommen die niet vast-
staan en telkens heen en weer glijden, die neemt hij echt niet. 
En as Polzin ooit één pluchen taille bedorven heb, dan eet ik 
mijn hoed op. En net zo galant en welgemanierd is hij ook bij 
het meenemen. Hij is mijn man, maar ik moet zeggen: hij heb 
iets fijns en bescheidens en helemaal iets wat de anderen níet 
hebben. Ja, dat moet ik toegeven. En meer dan honderd keer 
heb hij gezegd: “Emilie, vanavond schaamde ik me weer eens 
over mijn collega’s. Natuurlijk was het weer die vent met die 
platvoeten uit de Charitéstraße. Denk je dat hij zich ook maar 
geneerde en een heel klein beetje voor fatsoen zorgde? Geen 
sprake van! Got beware! Gewoon weg, alsof hij zou zeggen: 
ja, mijne heren, daar staat de rode wijn en nou neem ik die 
mee naar huis.”’  
 
Zo waren de Polzins, bij wie Pittelkow nu, ondanks dat ze 
een bel hadden, aanklopte om aan te geven (dat hadden ze 
afgesproken) dat het “goed volk” was dat op bezoek kwam. 
En meteen daarop verscheen mevrouw Polzin dan ook om 
open te doen.  

De maar drie kamers tellende woning van de Polzins ge-
noot het voordeel van een gang, al was die niet groter dan 
een opgeklapte speeltafel en had die blijkbaar alleen tot doel 
drie erop uitkomende deuren te laten zien, waarvan de linker 
naar de particulier secretaris en weduwnaar Kahlbaum, de 
middelste naar de Polzins zelf en de rechter naar Stine leidde. 
Die had de beste kamer van de woning, licht en vriendelijk, 
met uitzicht op de straat, terwijl Kahlbaum genoegen moest 
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nemen met wat licht van de binnenplaats en het echtpaar Pol-
zin met een schuin bovenlicht, net als in fotoateliers.  
 ‘Beste mevrouw Polzin,’ zei mevrouw Pittelkow, nadat de 
twee vrouwen elkaar oppervlakkig begroet hadden, ‘het ruikt 
weer zo naar petroleum bij jullie. Waarom neem je geen co-
kes? Je kookt met je eeuwige petroleumstel nog eens alle 
huurders de woning uit. En je lieve man! Wat zegt díe er ei-
genlijk van? Die moet toch langzamerhand bij kalkoenen en 
fazanten een fijne neus gekregen hebben. En ik weet het niet, 
maar as ik bij heren bediende, zou ik zóiets niet accepteren. 
Bij de betere kringen altijd iets delicaats en thuis zó. Nou ja. Is 
Stine thuis?’  
 ‘Ik denk het wel, ik heb haar niet weg horen gaan. En u 
weet, beste mevrouw Pittelkow, we zien niks en we horen 
niks.’  
 ‘Tuurlijk, tuurlijk,’ lachte mevrouw Pittelkow, ‘niks zien en 
niks horen. En dat is ook altijd het beste.’  
 
Hoogstwaarschijnlijk was dit gesprek nog doorgegaan, als op 
dat moment niet de rechterdeur open was gegaan en Stine 
naar buiten gekomen was.  
 ‘Got, Stine,’ zei mevrouw Pittelkow met een uitdrukking 
van vreugde. ‘Nou, dat komt mooi uit, kind. Fijn dat je er 
ben. Je moet vandaag nog naar beneden komen om te hel-
pen.’  
 Tijdens deze woorden waren de zusjes, terwijl mevrouw 
Polzin zich beleefd, maar grijnzend terugtrok, Stines kamer 
binnengegaan en naar een paar stoeltjes gelopen, die aan 
weerszijden van het raam op een verhoging stonden. Maar 
buiten aan het raam was een spionnetje aangebracht en bij het 
monteren had de even praktische als olijke Polzin al jaren ge-
leden tegen zijn vrouw gezegd: ‘Emilie, zolang díe er zit, zo 
lang verhuren we.’  
 Mevrouw Pittelkow ging tegenover het spionnetje zitten, 
dat ook vandaag weer, als om de woorden van Polzin te be-
vestigen, een bron van groot genoegen voor de knappe we-
duwe werd, niet uit ijdelheid (want ze kon zichzelf helemaal 
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niet zien), maar uit pure nieuwsgierigheid en lol. Stine, die 
dat allemaal al wist, glimlachte voor zich uit; ook zij had gol-
vend haar, maar dat van haar was vlasblond en de randen 
van haar bijzonder vriendelijke ogen waren een beetje rood, 
wat ondanks haar verder fleurige verschijning en een zekere 
gelijkenis met mevrouw Pittelkow toch op een teerdere ge-
zondheid leek te wijzen. En dat was ook zo. De weduwe was 
als brunette het toonbeeld van een zuiderse schoonheid, ter-
wijl haar jongere zuster door kon gaan voor het type van een 
Germaanse, zij het wat ziekelijke blondine.  
 Stine keek even naar haar zuster, die nog steeds met de 
spiegel bezig was; daarna stond ze op, hield haar hand voor 
haar zusters ogen en zei: ‘Nu is het wel genoeg, Pauline. Je 
weet langzamerhand toch wel hoe de Invalidenstraße eruit-
ziet?’  
 ‘Gelijk heb je, kind. Maar zo is de mens; de domste dingen 
bevallen hem en houden hem bezig, en as ik in de spiegel kijk 
en alle mensen en paarden zie, dan denk ik: het is toch anders 
dan direct met eigen ogen. En het is ook een beetje anders. Ik 
geloof dat de spiegel verkleint, en kleiner maken is bijna net 
zo leuk als mooier maken. Maar jij hoeft niet kleiner te wor-
den, Stine, jij mag blijven zoals je bent. Ja, echt waar. Maar 
waarvoor kom ik. Got, je heb ook geen rustig moment.’  
 ‘Wat is er dan?’  
 ‘Hij komt vandaag weer.’  
 ‘Nou, Pauline, dat is toch niet erg? Je moet bedenken dat 
hij overal voor zorgt. En zo goed als hij is en helemaal niet 
zó.’  
 ‘Nou, ik ken hem ook wel aan. En de oude baron neemt hij 
ook mee en nog iemand.’  
 ‘En nog iemand? Wíe dan?’  
 ‘Lees maar.’  
 En ze reikte Stine de juist ontvangen brief aan, en die las 
nu met halfluide stem:  
 

‘Lieve zwarte duivel, ik kom vandaag, maar niet alleen; Papage-
no komt met me mee en ook nog een neef van me; natuurlijk nog 
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jong en een beetje bleek. “Maar een beetje bleek, ja, daarvan wor-
den vrouwen week.” Zorg alleen dat Wanda komt en Stine. Ik 
stuur je wijn en een schotel salade. Maar voor de rest moet jij 
zorgen. Niets speciaals, niets groots, gewoon net als anders. Je 
Sarastro.  

 
Maar wie is die neef dan?’ vroeg Stine.  
 ‘Weet ik niet. Denk je dat ik alle neven kan? Denk je dat ik 
met zijn stamboom bezig ben? Got, hoe zal die er wel niet uit-
zien? Tja, stambomen!’  
 ‘Laat hij het maar niet horen.’  
 ‘O, die hoort nog heel andere dingen. Of denk je dat ik 
vanwege de eerste verdieping met piano en divan en vanwe-
ge een bureau dat altijd wiebelt, omdat het dunne poten heb, 
een pekpleister moet plakken? Nee, Stinechen, dan kan je je 
zuster slecht. Of voor die bleke neef? Die stel ik me zo voor.’ 
En daarbij trok ze een lang gezicht en drukte met duim en 
wijsvinger haar beide wangen in.  
 Stine lachte. ‘Ja, zo zal hij wel zijn. En eigenlijk vind ik het 
ongepast en onbeleefd dat hij die jonge man meeneemt. Een 
oom is toch altijd iemand die je respecteert. Zelf mag hij doen 
wat hij wil, maar zulke jonge mensen... Ik weet het niet, Pau-
line. Vind je ook niet?’  
 ‘Nou en of. Natuurlijk, spreekt vanzelf. Maar, kind, as we 
daarover beginnen, zijn we nog niet klaar. Dat is nou een-
maal zo, ze deugen geen van allen en het is ook goed zo, ten-
minste voor ons soort mensen (met jóu is het wat anders) en 
voor iedereen die er zo diep in zit en geen kant uit ken. Want 
waar moet je uiteindelijk van leven?’  
 ‘Van je werk.’  
 ‘Gottegot, werk. Wat ben je nog jong, Stine. Ja, werken is 
goed, en as ik mijn mouwen opstroop, voel ik me eigenlijk 
het beste. Maar je weet het: soms voel je je ziek en rottig, en 
Olga moet naar school. Wat moet je dan? Ach, dat is een heel 
verhaal, Stine. Nou, je komt toch? Zo rond een uur of acht of 
liever nog wat eerder.’  
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Hoofdstuk 3 

 
Terwijl mevrouw Pittelkow boven bij Stine was om te zorgen 
dat die ’s avonds zou komen, ging Olga de Invalidenstraße in 
om eerst de brief af te geven en daarna op de terugweg bij 
banketbakker Bolzani de taart te bestellen. Er was gezegd dat 
ze haast moest maken, maar ze trok zich daar niets van aan 
en was juist blij een uurlang van de controle door haar moe-
der af te zijn en troostte zichzelf “dat het nog lang geen 
avond was.” Voor alle winkels bleef ze staan, het langst voor 
de etalage van een zaak met mooie kleding, waar ze zich uit 
de bonte inhoud afwisselend een rode sjerp met gouden fran-
je en dan weer een bruine kastoren hoed met een reigerveer 
als mooiste wenste. Er was weinig kans dat deze wens in ver-
vulling zou gaan, maar dat was niet zo erg, omdat de naaste 
toekomst in ieder geval prettig genoeg zou zijn. Zoals ze van 
tante Stine wist, had Wanda meestal zandtaart en soms zelfs 
chocolaadjes in de kast, en als die er geen van beide zouden 
zijn, waren er altijd nog de gerstbonbons.  

Verdiept in zulke overpeinzingen kwam Olga bij de 
Chausseestraße aan, waar zoals gewoonlijk in die buurt met 
haar vele kerkhoven, een grote begrafenisstoet de doorgang 
versperde. Olga, die helemaal geen aanstoot nam aan die 
wegversperring, wilde juist dat die zo lang mogelijk zou du-
ren en ging voor een beter overzicht op de stenen trap voor 
een olie- en spirituswinkel staan. De lijkwagen was al een 
tijdje gepasseerd, zodat ze alleen nog het verzilverde kruis 
boven een zee van zwarte hoeden heen en weer zag zwaaien. 
Koetsen ontbraken in de stoet (zo leek het tenminste), maar er 
volgden allerlei bouwgilden met vaandels en muziek, en ter-
wijl de treurmars van de timmerlieden voorop nog tot ver 
naar achteren te horen was, klonk uit het midden van de stoet 
en vanaf de Oranienburger Tor een tweede en derde treur-
mars, zodat Olga niet wist waar ze naar moest luisteren en 
aan welk blazen ze de voorkeur moest geven. Naast het ei-
genlijke gevolg drongen er grote massa’s mensen op en die 
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lieten telkens maar een smalle ruimte vrij, wanneer politie-
agenten te paard van de achterhoede naar de voorhoede van 
de stoet en vervolgens weer terug drongen. ‘Maar wie is het?’ 
dacht Olga, die in haar hart iets van jaloezie voelde opkomen 
dat iemand zo mooi begraven werd, maar hoe goed ze ook 
luisterde, ze kon het bij de mensen die naast haar op de ste-
nen trap stonden, niet met zekerheid te weten komen. Eén 
verzekerde haar dat het een oude voorman uit de bouw was, 
een ander dat het een rijke meester-timmerman was, terwijl 
een helemaal met bruin turfstof overdekte vrouw, die door 
de stoet duidelijk onderbroken was bij het uitladen, van niets 
minder wilde weten dan van een minister voor metselaars en 
timmerlieden. ‘Onzin,’ onderbrak een ernaast wonende win-
kelier haar, ‘zoiets bestaat helemaal niet.’ Maar de turfvrouw 
was onverstoorbaar en zei alleen maar: ‘Waarom niet, waar-
om ken zoiets niet bestaan?’ En zo werd er heen en weer ge-
ruzied. Maar eindelijk was de stoet voorbij en Olga stak nu 
de rijbaan over en sloeg honderd passen verderop de Tieck-
straße in.  
 Nummer 27A was het derde huis vanaf de hoek: vijf ra-
men breed, drie verdiepingen en een kleine mansarde. De 
kamerverhuurder, een kopersmid, had de binnenplaats ver-
anderd in een halfopen werkplaats, waar nu de hele dag door 
op brouwketels van drie, vier meter hoog gehamerd werd, bij 
welk gedreun en gehamer Wanda haar rollen instudeerde. 
Het deed haar niets; ze zou zelfs nergens liever willen wonen 
en de gezel van de kopersmid, die op de bovenste ronding 
van de ketel vaak urenlang bezig was en daarbij verteerd 
werd door platonische liefde (de enige die Wanda dergelijke 
kleine mensen toestond), was elke keer haar goede vriend. 
Haar bij meester-glazenier Schlichting gehuurde woning lag 
namelijk aan de binnenplaats en dáár was de eigenlijke in-
gang. Daar bevond zich dan ook haar bel en haar naambord-
je: Wanda Grützmacher, actrice bij het Norden-Theater.  
 En op die titel mocht ze zich net zo beroemen als vele be-
roemdere mensen. Ze was immers een lieveling van het to-
neel, dat het geluk had haar te bezitten, en niet alleen een lie-
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veling van het publiek, maar ook van de directeur, die los 
van persoonlijke betrekkingen, vooral waardeerde dat ze, be-
halve bij het honorarium, volkomen vrij van pretenties was 
en alles speelde wat aan de orde was. “Altijd dapper in de 
bres springen” was een van haar favoriete uitspraken. Ze was 
altijd voor leven en laten leven, behandelde delicate gebeur-
tenissen vanuit een zeker superieur standpunt en had stereo-
tiepe gezegden, afkomstig uit het alleroudste Berlijnse mop-
penrepertoire, waarin haar instelling ten opzichte van het 
“ideaal” tot uiting kwam. Ze had dan ook “een voorkeur 
voor een goed honorarium boven een slechte behandeling” 
en als ze bij een souper met rijke weduwnaars, een maat-
schappelijke klasse die ze bijzonder sympathiek vond, het 
menu aangereikt kreeg, wees ze met een bij haar passende en 
zijn uitwerking nooit missende ernst snel het beste en duurste 
aan wat ze kon vinden, waarbij ze er altijd plechtig aan toe-
voegde: ‘Dat eten en dan sterven.’  
 Dat was Wanda Grützmacher, Tieckstraße 27A.  
 Olga, die vreemd genoeg nog nooit iets bij de actrice had 
moeten bezorgen, belde eerst aan de voorkant bij Schlichting, 
en juffrouw Flora Schlichting verscheen dan ook half slaperig 
om de deur open te doen.  
 ‘Is juffrouw Wanda thuis?’  
 ‘Ja, ze is thuis, maar ik denk dat ze slaapt. Moet je wat af-
geven?’  
 ‘Ja, maar ik moet het haarzelf geven.’  
 ‘O, geef maar...’ En daarmee greep ze naar de brief.  
 Maar Olga trok die energiek terug. ‘Nee, dat mag ik niet...’  
 ‘Nou, kom dan morgen maar terug.’  
 Al woonde Wanda niet direct naast de voorkamer van 
Schlichting, ze moest toch iets van dit gesprek gehoord heb-
ben, want juist toen de deur dichtgegooid zou worden, stond 
ze er, als uit de grond opgedoken, en zei: ‘Got, Olgachen. Wat 
breng je mee, kind? Moeder is toch niet ziek?’ Olga stak in 
plaats van een antwoord de brief uit. ‘Ach, een brief. Nou, 
kom dan bij me binnen, dat ik hem kan lezen. Want hier is 
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het aardedonker en je merkt helemaal niet dat je bij een gla-
zenier woont.’  
 Daarbij nam ze het kind bij de hand en trok het met zich 
mee door de bij iedere pas donkerder wordende woning van 
Schlichting naar haar woning aan de achterkant. Daar moest 
ze lachen, toen ze zag hoe vreemd de brief van haar vriendin 
Pauline dichtgeplakt zat, maar toen maakte ze de dichtge-
plakte vouw open met een uit haar dikke, zwarte haar ge-
haalde haarspeld en las nu met zichtbaar plezier:  
 

 Lieve Wanda,  
Hij komt vandaag weer, wat heel ongelege komt, want ik ben net 
aan het schoonmaken. God, wat ben ik geërgerd. Ik vraag jou 
maar één ding: kom. Zonder jou is het niks. Stine komt ook. Kom 
om acht uur, maar niet later.  
 Je vriendin,  
  Pauline Pittelkow-Rehbein  

  
Wanda stak de brief onder haar ceintuur, sneed voor Olga 
een groot stuk af van een in een fayence-terrine met deksel 
bewaarde oud-Duitse tulband en zei toen: ‘En doe nou de 
groeten aan je moedertje en zeg dat ik precies om acht uur 
kom. Klokslag acht. Want wij van het toneel zijn punctueel, 
dat moet wel. En als je nog eens komt, Olgachen, neem je 
meteen het trapje aan de binnenplaats, dan hoef je er aan de 
voorkant niet door en dan is er geen juffrouw Flora die tegen 
je schreeuwt en je weg wil sturen. Hoor je?’ En als een soort 
gesprek met zichzelf voegde ze eraan toe: ‘God, die Flora; hoe 
minder kennis, hoe meer stennis. Ik begrijp die mensen niet.’  
 Olga beloofde alles door te geven en haastte zich met haar 
buit de deur uit. Nauwelijks was ze buiten of ze keek nog een 
keer om en hapte daarna smakelijk toe en smakte van genoe-
gen. Maar er ontkiemde al beledigende ondankbaarheid in 
haar zieltje en terwijl het haar nog prima smaakte, zei ze al 
voor zich uit: ‘Eigenlijk is het helemaal geen echte... Zonder 
rozijnen... Een met rozijnen eet ik liever.’  
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Hoofdstuk 4 
 
Toen Olga na het afwerken van alle opgedragen boodschap-
pen, die naar koopman Marzahn op de hoek natuurlijk mee-
gerekend, weer thuis kwam, zag ze dat alles veranderd was 
en dat tante Stine bezig was het roodwollen snoer van de tule 
gordijnen in het messing handvat te haken. Overal heersten 
orde en netheid – alleen in de zijkamer waren ze nog niet 
klaar – en het enige wat voor storing door kon gaan was een 
zojuist bezorgde mand met flessen wijn en een voorlopig op 
een stoel daarnaast gezette kreeftenmayonaise.  
 Olga vertelde dat Wanda zou komen, wat van de kant van 
mevrouw Pittelkow met zichtbaar genoegen opgenomen 
werd. ‘Als Wanda er niet is, is het altijd maar half. Ik zou niet 
graag iedere dag voor prinses spelen, maar het is wel waar: 
alle mensen van het toneel hebben zoiets en krijgen iets sjie-
kerigs over zich en ze kennen praten. Waar het hem eigenlijk 
in zit, dat weet ik niet, en bij Wanda al helemaal niet. Wanda 
was altijd de luiste van ons en ook niet de slimste en ze liet 
zich voorzeggen, en zonder meester Kulike... Nou, met hem 
had ze het getroffen. Ze was altijd wel een pittig ding, wat 
dikkerds eigenlijk niet zijn. Maar altijd goed en niet jaloers en 
altijd gul.’  
 Tijdens dit betoog, dat maar half tot Stine gericht was, 
hield de midden op de sofa staande weduwe zich bezig met 
het rechthangen van drie kunstwerken en toen ze daarmee 
klaar was, stapte ze van de sofa achteruit naar de drempel om 
daarvandaan nog eens alles te overzien en zich van het slagen 
van haar arrangement te kunnen overtuigen. Voor zulke din-
gen geprezen worden was voor haar, gezien haar in feite to-
taal op zuinigheid en orde ingestelde karakter, een diepe be-
hoefte, en als ze daarvoor ooit lof had willen oogsten, dan 
was het wel vandaag. Alles wat met het haar ter beschikking 
staande materiaal gedaan kon worden, was gedaan en liet 
anderen tenminste voor even over het hoofd zien hoezeer en 
gedeeltelijk ook hoe grappig de hier opgestelde dingen met 
elkaar in strijd waren. Een buffet, een sofa en een piano, die 
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achter elkaar de door geen deur onderbroken lange muur van 
de kamer in beslag namen, hadden ook bij een “hoge ambte-
naar” kunnen staan, maar de drie juist door mevrouw Pittel-
kow rechtgehangen kunstwerken trokken het verder nage-
streefde geheel weer erg in twijfel. Twee daarvan, Eendenjacht 
en De kapel van Wilhelm Tell waren niets anders dan slecht in-
gekleurde litho’s van heel recente datum, terwijl het daartus-
sen hangende schilderij, een enorm, sterk vervuild olieverf-
portret, tenminste honderd jaar oud was en een Poolse of Li-
touwse bisschop vereeuwigde, met betrekking waartoe Saras-
tro zwoer dat de zwartharige mevrouw Pittelkow direct van 
hem afstamde. Dat soort tegenstellingen waren in de hele in-
richting van de kamer te zien en leken zelfs eerder gezocht 
dan vermeden te zijn, en terwijl tegen een van de pilasters 
een prachtige trumeau met twee uitstekende gouden sfinxen 
pronkte, stonden op de boekenkast twee erbarmelijke gipsen 
beelden, een Poolse man en een Poolse vrouw, beide koket en 
in klederdracht, klaar voor de dans. Maar het interessantste 
was de zojuist genoemde boekenkast zelf, waarvan de vier 
middelste vakken leeg waren, terwijl op de bovenste plank 
twaalf prachtig in leer gebonden delen van Humes History of 
England en achttien delen Oeuvres posthumes de Frédéric le 
Grand stonden, die een schitterende tegenhanger vormden 
van het Berliner Pfennigmagazin, dat op twee stapels onder in 
de kast lag. Al die inventaris, klein en groot, kunst en weten-
schap, was op één en dezelfde ochtend gekocht en met een 
handkar, die een paar keer heen en weer moest, door een op-
koper in de Mauerstraße naar de Invalidenstraße gebracht. 
Op de vooral verbazingwekkende Franse en Engelse pracht-
banden had híj uit wiens middelen dit alles bekostigd werd, 
speciaal en met bijzondere nadruk aangedrongen, ‘want,’ zo-
als hij zich op zijn spottend-complimenteuze manier graag 
uitdrukte, ‘dan zien de mensen wie Pauline Pittelkow eigen-
lijk is.’  
 Dat waren de schatten die nu vanuit de deuropening aan 
een laatste inspectie onderworpen werden, en toen ten slotte 
ook nog de franje van het voor de sofa liggende Brusselse ta-
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pijt rechtgetrokken waren, zei mevrouw Pittelkow: ‘Zo, Stine, 
kom nou maar, nou drinken we koffie, echte koffie dan. En 
Olga haalt iets voor erbij. Wil je kruimels of alleen maar sui-
ker en kaneel?’  
 ‘Ach, Pauline, je weet toch...’  
 ‘Nou, dan kruimels... Olga.’  
 En doordat de deur openstond en ze ieder woord gehoord 
had en alleen maar voor de schijn, maar juist daardoor des te 
opdringeriger en liefdevoller met “broertje” bezig geweest 
was, rende Olga nu als een bezetene uit de achterkamer naar 
voren en was één en al oog en oor.  
 ‘Hier, Olga. Ga nou maar. Maar van Katzfuß, niet van Za-
chow. En niet meer snoepen en achteraf over kruimels pra-
ten.’  
 ‘En nou, Stine,’ vervolgde mevrouw Pittelkow, terwijl Ol-
ga verdween en in een oogwenk over de allang afgesleten 
trapleuningen naar beneden gleed, ‘nou wordt het tijd om 
ons op te knappen. Maar je moet niet weer in je groene kame-
lot komen. Je weet dat hij zoiets niet uit ken staan. En zolang 
het is zoas het is, moeten we toch doen wat hij wil. En dan 
neemt hij ook het uitgeblazen ei mee. En díe ken ik, die stel-
len altijd de hoogste eisen, en as er verder niks is, willen ze 
tenminste wat zien en flirten. En dat weet Wanda ook. Wacht 
maar: die komt weer in die zwartzijden jurk met een roos er-
op. Ik moet altijd lachen.’  
 En inderdaad: Wanda kwam in zwarte zij en zag er heel 
imposant uit. Haar hoofd had niets van de frappante schoon-
heid van haar oude school- en jeugdvriendin, maar aan flair 
was ze haar, zoals mevrouw Pittelkow zelf toegaf, volkomen 
de baas. ‘Kwa flair ken ik niet tegen Elisabeth op.’ Dat was de 
laatste rol waarin ze Wanda gezien en bijna met tegenzin be-
wonderd had.  
 ‘Ah, Wanda,’ zo begroette ze nu haar vriendin, ‘fijn dat je 
er ben; altijd precies op tijd.’  
 ‘Ja, lieve Pauline, zo gaat dat bij ons, dat leren we net als 
soldaten. Als de claus komt, moeten we op, al kost het ons le-
ven.’  
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 Mevrouw Pittelkow lachte hartelijk, wat haar niet verhin-
derde om Wanda met een zekere plechtigheid haar plaats te 
wijzen, rechts op de sofa. Stine, die er heel goed uitzag en op 
verzoek van haar zuster haar gespikkelde “parelhoenjurk” 
aan had, moest naast Wanda gaan zitten, maar deed hard-
nekkig haar eigen zin en pakte een leunstoel tegenover de ac-
trice. Tussen de twee stond een enorm boeket, dat in de tuin 
van het Invalidenhaus voor deze feestavond vergaard was: 
een dozijn rozen, waartussen hoge vuurlelies uitkwamen. 
Wanda, die eraan wilde ruiken, bukte er te diep in en kreeg 
daardoor een gele baard, wat Pauline erg leuk vond. Zelfs 
Olga werd erbij geroepen. ‘Kijk, Olga, kijk, tante Wanda heb 
een snor. En wat voor een! Jullie zullen wel zien: de jonge 
graaf heb er geen!’  
 Op dat moment werd er aan de bel getrokken, en me-
vrouw Pittelkow ging in eigen persoon opendoen. Stine volg-
de, omdat ze niet wou blijven zitten en de grote dame wilde 
spelen. Maar Wanda, die goed besefte wat ze zichzelf en de 
kunst schuldig was, verroerde zich niet en bleef op haar troon 
zitten. Pas toen het bezoek binnenkwam, stond ze op en be-
antwoordde luchtig de groet van de twee oudere heren, ter-
wijl ze voor de jonge graaf een reverence maakte.  
 ‘Mag ik de dames en heren aan elkaar voorstellen?’ vroeg 
Sarastro nu beleefd en met een naar alle schijn ernstig ge-
zicht. ‘Mijn neef Waldemar’ (die maakte een buiging), ‘me-
vrouw Pauline Pittelkow-Rehbein, juffrouw Ernestine Reh-
bein, juffrouw Wanda Grützmacher. Het is niet nodig om on-
ze vriend Papageno voor te stellen; hij heeft het voordeel dat 
alle aanwezigen hem kennen.’  
 Uit de manier waarop dit voorstellen door de drie dames 
opgenomen werd, bleek duidelijk hoe hun karakters verschil-
den: Wanda vond alles best, Pauline mompelde iets voor zich 
uit over onzin en apenkuren, en alleen Stine, die het beledi-
gende van de komedie aanvoelde, bloosde.  
 ‘Heeft Borchardt iets gestuurd?’  
 ‘Ja zeker, dat heeft hij...’  
 ‘Nou, dan wou ik graag...’  
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 De ongewoon gedecideerde toon waarop dat alles door Sa-
rastro gezegd werd, ergerde mevrouw Pittelkow behoorlijk, 
maar het leek haar beter haar ergernis daarover tot later in te 
houden en ze ging met Stine de kamer uit om de al vooraf 
gedekte tafel uit de achterkamer naar de voorkamer te dra-
gen.  
 Intussen had de oude graaf, die heel gevoelige zenuwen 
had, vreselijk veel last gekregen van de vuurlelies en hun 
geur; daarom haalde hij ze zonder plichtplegingen uit het 
boeket, deed het raam open en gooide ze naar buiten. ‘Voor 
mij is dat een onverdraaglijke geur, half kerkhof, half pasto-
rietuin. En geen van beide kan ik erg waarderen.’  
 Voor er vijf minuten om waren, hadden ze hun plaats aan 
tafel ingenomen. Ze zaten allemaal aan een ovale tafel: aan 
het hoofd de oude graaf, naast hem Wanda en Stine, daarna 
Papageno en Waldemar, maar aan het andere eind, dus te-
genover de oude graaf, zijn vriendin Pauline. Ze zat zo dat ze 
telkens als ze opkeek in de trumeau moest kijken, wat de 
graaf, toen hij dat merkte, aanleiding gaf tot de half schert-
sende en half complimenteuze uitroep: ‘Ere wie ere toekomt!’ 
Maar mevrouw Pittelkow vond het vandaag leuk om zulke 
complimenten af te wijzen en ze zei: ‘Got, eer! Ík word cha-
grijnig, als ik de hele tijd mijn smoelwerk zie.’  
 ‘Dan vraag ik mijn knappe vriendin om haar oogopslag 
wat lager te richten, dan ziet ze míj.’  
 Dat vrolijkte haar op. ‘Dan toch liever het verleden. Dan 
toch liever mezelf.’  
 Sarastro en Papageno waren verrukt en toostten op hun 
zwartharige vriendin.  
 ‘Nog steeds dezelfde,’ zei Sarastro. ‘Nietwaar, juffrouw 
Wanda?’  
 Die zei ja, alleen al omdat ze wel moest, maar begon toch 
aan haar roos te plukken, om te laten zien dat ze hier niet ge-
komen was om zich voor de triomfkar van de weduwe Pittel-
kow te laten spannen. Daarna leunde ze achterover en keek 
naar de kapel van Wilhelm Tell.  
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 Papageno hield rekening met deze stemming en kwam de 
artieste, die volkomen verzoend moest worden, tegemoet met 
een gesprek over kunst, wat des te beter ging, omdat ook de 
oude graaf oprechte belangstelling had voor alle toneelroddel 
en geen onderscheid maakte, of het nu om Lucca of Patti of 
om de laatste koorzangeres in Die Fledermaus ging.  
 ‘Mevrouw,’ begon Papageno, ‘wat kunnen we binnenkort 
aan nieuwigheden van uw kunstinstelling verwachten?’  
 ‘Onze baas,’ antwoordde Wanda, ‘wil een spektakelstuk 
proberen. Hij denkt dat dat nog het enige...’  
 ‘Daar heeft hij gelijk in. Is het een reis naar de maan of 
naar het middelpunt van de aarde?’  
 ‘Hopelijk het laatste,’ interrumpeerde de oude graaf. ‘Ik 
ben voor middelpunten.’  
 Wanda glimlachte. Het ijs was gebroken en vanaf dit mo-
ment werd het voor haar een beetje moeilijk om een nietszeg-
gend gesprek over kunst, dat eerst tenminste nog onpersoon-
lijk bleef, voort te zetten. Maar ze hield zich in en zei, terwijl 
ze maar af en toe vluchtig een begrijpende blik op de oude 
graaf richtte: ‘De baas heeft natuurlijk geen enkele moeite ge-
daan om aan een tekst te komen. Hij blijft bij zijn weigering 
om te betalen voor dingen die je gratis kunt krijgen en hij 
denkt, zoals mijn collega Pöltrig zegt, die overigens gestu-
deerd heeft, zonder problemen een greep uit de literatuur te 
mogen doen. Onze baas is toch al een man van overtredin-
gen, wat me toch al nooit bevalt.’  
 ‘Schande!’ zei de oude graaf. ‘Overigens heb ik wel een 
idee bij wie hij aan de deur geklopt zal hebben. Dat wil zeg-
gen: bij welke dichter. Ik durf te wedden, tien tegen een: Sha-
kespeare...’  
 ‘U treft altijd in de roos. Ja, The Winter’s Tale, en mij is de 
hoofdrol toegevallen, die van Hermióne, waarvan ik voorlo-
pig alleen maar weet dat ik een hele scène lang op een voet-
stuk sta, heel sober, maar wel met iets wits om.’  
 Sarastro glimlachte. ‘Die bezetting van de rol kan voor 
niemand een verrassing zijn en voor u, juffrouw, als u niet 
blind bent voor uw zo duidelijk aan de dag tredende gaven 
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en sterke punten, al helemaal niet. Door de natuur bent u te 
voordelig uitgerust om het typische van de marmeren bruid, 
waarvan hier bijna uitsluitend sprake is, aan u voorbij te laten 
gaan. Als ik me u zo voorstel, helemaal van steen, en opeens 
doordringt u het warme, kloppende leven, alles golft, en in 
een roodachtig licht stapt u van het voetstuk af om weer 
mens onder mensen te zijn – een verheven gedachte...’  
 ‘U vleit me, meneer de graaf. Het is echt een rol die om 
jeugdigheid vraagt en zelfs meer dan jeugdigheid; ik zou 
haast zeggen: jeugdigheid en tederheid...’  
 ‘Eigenschappen die u met uw al te grote bescheidenheid 
niet zegt te hebben, om zeker te zijn van onze hevige tegen-
spraak. Hermióne is, voor zover ik me herinner, al aan het 
begin van het stuk echtgenote en moeder, en bovendien be-
schuldigd van overspel – gebeurtenissen die toch maar bij 
uitzondering voor iemands veertiende levensjaar vallen. Ja, 
wat heet jong, en vooral: wat heet teder? Van dat woord “te-
der” wordt voortdurend misbruik gemaakt en van alles wat 
bleek of teringachtig is, weet je zeker dat het teder genoemd 
zal worden. Een van de vele dwalingen van onze moderne 
smaak. Teder, teder; teder is iets innerlijks, iets geestelijks, 
dat ook binnen een volle vormgeving kan bestaan. Vraagt u 
dat maar aan mijn neef. Hij reist al vijf jaar rond in Italië, 
vooral in kerken, en kent denk ik vijfduizend heiligen van het 
vrouwelijk geslacht. En wat heilig is, moet toch ook teder 
zijn. En nu moet hij ons maar vertellen wat het begrip teder-
heid inhoudt. Ik wil niet vooruitlopen op zijn deskundiger 
oordeel, maar ik durf al te beweren: alles wat hij van de heili-
ge Cecilia en Barbara en natuurlijk ook van Genoveva, die al-
tijd de hoofdzaak blijven, gezien heeft – dat waren allemaal 
dames van uw constitutie, mevrouw, dames die niets met 
maneschijn te maken hadden, dames in zwarte zij en met een 
rode roos. Waldemar, ik verzoek je dringend mij te steunen in 
een zaak die net zoveel betekent voor mijn kunstgevoel als 
voor mijn hart.’  
 Hij stootte Wanda aan en tot zijn genoegen ging Waldemar 
op zijn toon in en verzekerde hem vriendelijk glimlachend: 
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oom had gelijk, alle heiligen waren goedgeproportioneerd en 
ook het tederste viel nog binnen de golvende lijn...  
 ‘Goed zo, goed zo,’ onderbrak de graaf hem hier. ‘En daar-
om verzoek ik jullie de glazen te vullen om te drinken op het 
welzijn van Hermióne – een door juffrouw Wanda geprefe-
reerde accentverschuiving, die voor mij een hele nieuwe op-
vatting belooft. Want om accenten gaat het in het leven en in 
de kunst. Leve de kunst, leve de tederheid, leve de golvende 
lijn en vooral: leve Hermióne-Hermíone, leve juffrouw Wan-
da, leve de rode roos!’  
 Wanda boog en overhandigde de oude graaf de rode roos, 
die zo zinvol het slot van zijn toespraak gevormd had. Maar 
de oude baron klonk van de andere kant met beiden.  
 Nu volgde de ene toost na de andere, Papageno toostte op 
Stine, en nadat ook Waldemar, die zich eveneens tot Stine 
wendde, nog een paar woorden gesproken had, sprak Wanda 
zoals gebruikelijk in rijmende verzen, die ze overigens op de 
simpelste manier, door “vriendschap” te vervangen door 
“liefde”, uit een oud albumvers gehaald had. Ten slotte nam 
de oude graaf nog een keer het woord om op zijn vriendin 
Pauline te toosten. Maar daarbij verzweeg hij haar naam en 
sprak alleen heel algemeen over de bekoring en de voordelen 
van het weduwenbestaan en besloot met de uitroep: ‘Leve 
mijn morenkoningin, mijn koningin van de nacht!’  
 Iedereen ging staan en baron Papageno verzekerde dat het 
een echte Sarastro-toost geweest was en dat de reeks toosts 
niet waardiger besloten had kunnen worden.  
 Iedereen stemde daarmee in, alleen niet degene voor wie 
de toost bestemd geweest was. Het drastische erin kon nog 
door de beugel (ze maakte immers zelf alles belachelijk wat 
ze “aanstellerij” noemde), maar de spot die doorklonk en een 
behaaglijk zich te buiten gaan aan grappen die ze maar half 
begreep en die haar juist daardoor erger leken dan ze waren – 
dát bedierf voor haar de stemming, en daarom zei ze, terwijl 
ze een kleur kreeg: ‘Nou, graaf, dat niet, niet overmoedig 
worden. Daar hou ik niet van. En dat waar iedereen bij is! 
Wat moet de jonge graaf daar wel niet van denken?’  
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 ‘Altijd het beste!’  
 ‘Nou, het goeie lijkt me beter.’ En terwijl ze voor zichzelf 
water inschonk, herhaalde ze: ‘Koningin van de nacht. Niet te 
geloven.’  
 
 

Hoofdstuk 5 
 
De in het hart van de weduwe Pittelkow opkomende ergernis 
zou bij de aan tafel heersende opgewektheid onder alle om-
standigheden weer snel verdwenen zijn, maar de oude graaf, 
die de weergaloze heftigheid van zijn “koningin van de 
nacht” maar al te goed kende, vond het niettemin raadzaam 
om ook maar de mogelijkheid van een storm te voorkomen. 
‘Wat mij betreft,’ zei hij, ‘zorgen we voor wat frisse lucht en 
drinken in de zijkamer koffie.’  
 ‘Ken niet,’ antwoordde mevrouw Pittelkow. ‘Alle gordij-
nen zijn eraf; alles legt kriskras door elkaar...’  
 ‘Goed, dan blijven we hier. Ook krap en warm heeft zijn 
voordelen... Mag ik je verzoeken...’ En terwijl hij de zitting 
aan tafel beëindigde, nam hij Wanda bij haar arm en leidde 
haar naar de plaats op de sofa die ze bij het binnenkomen van 
de heren ingenomen had. De jonge graaf leidde Stine, terwijl 
de met de gewoonten van zulke Pittelkow-avonden allang 
vertrouwde baron zonder plichtplegingen een elegant likeur-
kistje en een sigarenkistje van het buffet op de salontafel zet-
te. De oude graaf knikte instemmend, streek een lucifer af 
over de zool van zijn laklaars en stak een zorgvuldig uitge-
zochte havanna aan. Na de eerste trek en het wegblazen van 
de wolk keerde hij zich galant en vriendelijk naar Wanda en 
Stine en zei: ‘De dames hebben er toch geen bezwaar tegen?’  
 Mevrouw Pauline had zich direct van de tafel naar de keu-
ken begeven en kwam al na een paar minuten met de koffie 
terug, een snelheid die alleen te verklaren was doordat Olga 
de dubbele opdracht die ze gekregen had: het kind rustig en 
het water aan de kook houden, met een in gelijke mate door 
angst en hoop gescherpte nauwgezetheid uitgevoerd had. De 
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koffie werd geserveerd, ook de oude baron nam een sigaar 
uit het kistje en een ogenblik later kringelden de rookwolken 
van twee kanten door de lucht.  
 ‘In de hele wereld vind je zo’n sigaar niet,’ verzekerde Pa-
pageno.  
 ‘Dat geef ik toe,’ antwoordde de graaf. ‘En bovendien is 
een sigaar híer, in het huis van mijn vriendin, voor mij altijd 
net opiumroken, dat gelukkig maakt, en bij iedere nieuwe 
trek zie ik de Elysese velden of, wat hetzelfde is, de hoeri’s in 
het paradijs.’  
 ‘Nou, nou,’ zei mevrouw Pittelkow, die, als dat al niet het 
geval was, nieuwe spot moest vrezen.  
 Maar de oude graaf liet zich door die roep niet storen en 
vervolgde: ‘Alles is piekfijn en ik mis maar één ding: de likeu-
ren. Papageno heeft wel voor het kistje gezorgd (daarvoor is 
hij Papageno), maar niet voor de sleutel... Ah, kijk, juffrouw 
Stine komt hem al brengen. Ik denk dat ze toch al de sleutel 
heeft en voor ons alle geluk ontsluit, vooropgezet dat ze dat 
wil... En laat u mij nu de keus, dames. Ik durf te wedden dat 
ik voor iedereen van u de juiste keus maak.’  
 ‘Dat vraag ik me af,’ zei Wanda, ‘ik ben benieuwd.’  
 ‘Het is makkelijker dan u denkt. Bij iedereen kun je de 
voorkeuren van zijn voorhoofd lezen: hier, mijn vriendin, is 
voor curaçao’ (mevrouw Pittelkow knikte), ‘die vroeger on-
der de eenvoudigere naam “pomerans” een heel aardige car-
rière maakte; juffrouw Stine is natuurlijk voor anisette, en juf-
frouw Wanda voor een benedictine of twee. Proef maar, me-
vrouw. Wat vindt u van zulke monniken? Niet gek, niet-
waar?’  
 Het werd nu steeds geanimeerder en hoe meer een narco-
tische wolk zich door de kamer verspreidde, hoe mysterieu-
zer ook de taal werd. De oude graaf nam daarbij de leiding 
met baron Papageno als secondant. Maar de intimiteiten van 
beiden waren uitsluitend tot Wanda gericht, terwijl ze tegen-
over de twee zusters een zekere schuchterheid toonden, te-
genover de oudste om haar onberekenbare temperament en 
tegenover de jongste omwille van haar onschuld. Wanda, die 
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de kortstondige verwaarlozing bij het begin van het tafelen 
allang vergeten was, zag in die voortdurende aandacht voor 
haar persoon vanzelfsprekend niets anders dan een verdien-
de triomf en ze zwelgde in de overvloed van de steeds in-
dringendere huldigingen die haar ten deel vielen. En wat de 
huldigingen niet deden, dat deed de benedictine. Alle waar-
digheid was allang afgelegd, en toen ze met een paar coulis-
sengeheimen gedebuteerd had en vooral de oude directeur in 
zijn allereigenste sfeer, die van het serail, getypeerd had, was 
ze ver genoeg gevorderd om aan de wens van de oude graaf, 
die staaltjes van haar kunst wilde zien, toe te geven. Een paar 
ook nu nog resterende bedenkingen werden terzijde gescho-
ven door baron Papageno, die op het juiste moment vertelde 
dat Rachel, gehuld in niets dan een kanten sluier, Phaedra ge-
speeld had en veel bewondering van tsaar Nicolaas geoogst 
had: hij twijfelde er niet aan of Wanda kon hetzelfde, of ze nu 
Ridder Toggenburg of De gang naar de ijzeren hamer of gewoon 
De handschoen voordroeg. Maar iemand moest achter haar 
staan en de gebaren maken; zonder gebaren was het succes 
maar half. Die vraag werd verder uitgesponnen en na-dat ze 
de verschillende vormen en toevoegingen doorgenomen 
hadden waardoor de ballade van Schiller meer tot haar recht 
zou komen, werden ze het er ten slotte over eens dat alles 
toch aankwam op het dramatische effect en dat ze daarom de 
declamatie liever helemaal weglieten om in plaats daarvan 
een stuk op te voeren: een schimmenspel of liefst een aardap-
pelkomedie. Nauwelijks was dat woord gevallen of het werd 
enthousiast opgenomen en Wanda, die eerst het nog voor 
haar staande kopje leegdronk, stond op van haar plaats op de 
sofa, ten teken dat ze nu klaar was om met een dramatische 
opvoering te beginnen.  
 ‘Maar wat? Wat? ... Een komedie of een tragedie?’  
 ‘Natuurlijk een tragedie...’ zo klonk het door elkaar en 
zelfs de jonge graaf en Stine, die zich tot nu toe op de achter-
grond gehouden hadden, leefden op. Maar Wanda zelf maak-
te een buiging en zei, niet zonder een zweempje humor: ‘Een 
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hooggeëerd publiek zal te zijner tijd nader over de inhoud en 
de titel ingelicht worden.’  
 ‘Bravo! Bravo!’  
 Hierna trok ze zich inderdaad terug en ging naar de keu-
ken, waar ze het nodige voor de komedie hoopte te vinden. 
Mevrouw Pittelkow volgde. Al gauw verschenen beiden 
weer voor in de woning, waar ze meteen de vleugeldeur naar 
de zijkamer opendeden en daarna in die deuropening een ge-
ruite plaid begonnen uit te spreiden om die op ongeveer 
manshoogte vast te maken. Daarachter nam Wanda nu plaats 
en ze drukte de plaid net genoeg naar beneden om er makke-
lijk overheen te kunnen kijken. En nu kondigde ze aan: Judith 
en Holofernes, treurspel in twee actes van Tussauer, zonder 
muziek. We beginnen met de eerste acte (‘heel goed’ ... 
‘vreemd’) of, wat hetzelfde betekent, met het tentenkamp van 
Holofernes.’  
 En na deze aankondiging vloog de plaid weer omhoog, en 
in plaats van Wanda’s hoofd met het bruine haar verscheen 
een in het wit geklede aardappelprinses met een rode tulband 
en een rode mond van zegellak. Natuurlijk Judith. Die boog, 
handig gedirigeerd, voor het publiek, keek afwisselend naar 
links en rechts, alsof ze iemand verwachtte, en begon toen op 
een wat hese toon:  
 

Hij ís het, Holofernes, zwaarbeproefde man,  
Ik zie zijn grote zwaard, er hangt een kwastje an.  

 
Inderdaad verscheen er juist op dat moment van de ene kant 
een lange, magere gestalte in een rode mantel en met een pa-
pieren kroon:  
 

Dag, mooie vrouw, vertel me toch eens wie je bent.  
In oorlogstijd is menig man impertinent.  

 
‘In vredestijd ook,’ fluisterde Sarastro tegen de baron. Maar 
Judith vervolgde:  
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Impertinentie doet me deugd en ook plezier,  
Mijn naam is Judith; ik zoek Holofernes hier.  
– Ík ben het die je zoekt... Wat was ik toch alleen...  
– Dat was je eigen schuld... – De eenzaamheid is heen.  

 
En terwijl ze op een half bevelende, half vertrouwelijke oog- 
en vingerwenk naar zijn tent schreed, volgde Judith, terwijl 
het gelijktijdig in de zijkamer uitdovende licht aangaf dat het 
doek voorlopig viel.  
 De jonge graaf wilde applaudisseren, maar zijn oom hield 
hem tegen en verklaarde dat je je kruit, ook bij dergelijke din-
gen, nooit te vroeg moest verschieten. Dit was allemaal nog 
maar een voorspel en beloofde veel, veel intricaters. Hij per-
soonlijk was vooral nieuwsgierig hoe juffrouw Wanda be-
paalde regieproblemen, zoals bijvoorbeeld de echtelijke ge-
meenschap en in de tweede plaats de onthoofding op zou los-
sen. Ze ontkenden nu wel het bestaan van regieproblemen, 
maar alles had toch zijn grenzen.  
 Sarastro zou nog doorgegaan zijn, als de weer oplichtende 
zijkamer het vervolg van de handeling niet aangekondigd 
had. Inderdaad verscheen Judith het volgende moment op-
nieuw, deze keer om haar beslissende monoloog te houden.  
 

Hij zal nu sterven... Moet dat? Ik voel wel veel spijt,  
Hij sprak over een jurk, een sieraad, ‘t is een feit,  
Maar wie staat daarvoor in? Een man is net een kind,  
Want is de storm voorbij, dan draait meteen de wind:  
Hij sprak zelfs van “mijn vrouw”, alleen: wat is dat waard? ...  
Kom, vlij je aan mijn borst, mijn lief en wrekend zwaard;  
Ik grijp hem bij zijn haar – hij kan geen kant meer op,  
Dat hij mij zo begeert, dat kost hem nu de kop.  

 
En op hetzelfde moment (de gestalte van Holofernes was in-
tussen uit de diepte opgestegen) voltrok zich ook al de ont-
hoofding, en het hoofd van Holofernes vloog over het gordijn 
de andere kamer in en viel daar voor baron Papageno neer. 
Iedereen applaudisseerde voor het stuk en meer nog voor de 
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virtuoze houw met het zwaard, maar de oude baron pakte 
het voor zijn voeten liggende hoofd op en zei: ‘Waarachtig, 
het is maar een aardappel. Geen Holofernes. En toch was het 
voor mij net of hij leefde. Wat eigenlijk ook geen wonder is. 
Want vroeg of laat is zo’n onthoofding ons aller lot. De een of 
andere Judith, die we “begeren” – overigens een prachtige 
woordvorming – beslist over ons en doodt ons hoe dan ook.’  
 ‘Laat maar, meneer de baron. Waarom die zwaarmoedige 
overpeinzingen? Ik vind het gewoon voortreffelijk. En geluk-
kig is de dichter die zoiets heeft kunnen maken. Juffrouw 
Wanda, u noemde daarnet een naam, maar misschien alleen 
om de aandacht van u persoonlijk af te leiden... Eigen werk?’  
 ‘O nee, meneer de graaf.’  
 ‘Nou, als het niet van u is, mevrouw, van wie dan?’  
 ‘Van een jonge vriend.’  
 ‘Dat wil zeggen: van een oude aanbidder.’  
 ‘Nee, meneer de graaf, echt van een jonge vriend, van een 
student.’  
 ‘Dat zijn we allemaal. Wát studeert hij? Daar gaat het om.’  
 ‘Ik ben het woord vergeten, en op zijn kaartje staat het al-
tijd maar half. En zijn museum is in de Königgrätzer Straße. 
Daar proberen ze, als ik het goed heb, erachter te komen hoe 
de wereld ontstaan is en waaruit en wanneer.’  
 ‘En misschien ook waarom? Een heel interessante studie... 
En hij is ook dichter?’  
 Dat bevestigde Wanda en ze voegde er meteen aan toe dat 
het niet gemakkelijk geweest was, gezien zijn ernstige rich-
ting, een stuk als Judith en Holofernes van hem los te krijgen. 
Hij zou zijn muze niet ontwijden, dat waren toen zijn woor-
den geweest. Maar ze had godzijdank middelen om hem te 
dwingen.  
 ‘Ah, ik begrijp het...’  
 ‘Nee, dát niet, meneer de graaf. Hij is een heel verlegen 
jongeman en leest me alleen zijn grote treurspelen voor, altijd 
met een voorspel. En daarbij hoopt hij dat ik een goed woord-
je voor hem doe. Daarmee heb ik hem in mijn macht. Maar ik 
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moet wel zeggen dat het niets met hem wordt. Maar een goe-
de jongen, die alles voor me doet.’  
 ‘Dat geloof ik,’ lachte de baron. ‘Maar, mevrouw, wie wil 
dat ook anders? En nu denk ik dat we whist gaan spelen.’  
 Er werd een speeltafel gehaald en uitgeklapt en de drie he-
ren en Wanda namen plaats. Op een laag bijzettafeltje werd 
een champagnekoeler gezet en de oude graaf speelde in eigen 
persoon voor waard. Eigenlijk dronk alleen Wanda, al had 
ook zij veel liever bier gehad. Stine stond achter de stoel van 
Papageno en moest mede de stellige bewering aanhoren: ‘Een 
zuivere maagd brengt geluk.’ Mevrouw Pittelkow ging aan 
het huishoudelijk werk en was alweer de vorken aan het 
poetsen.  
 Zo verstreek er een hele tijd. Maar op het laatst gooide de 
oude graaf zijn kaarten neer en zei: ‘Dit levert niks op. Een 
spel betekent eigenlijk alleen iets, wanneer het om la banque 
ou la vie gaat. Ik geloof dat ik zeven mark verloren heb en ik 
zit me nu al een heel uur uit te sloven. Wanda, ben je bij 
stem? Natuurlijk, dat hoef ik niet te vragen. Een dame als jij 
heeft haar rekwisieten altijd bij zich. Omnia mea mecum por-
tans...’  
 Papageno lachte.  
 Maar de oude graaf vervolgde: ‘Omnia mea... Wat een per-
spectief! Op je gezondheid, Wanda. En op die van jou, juf-
frouw Stine. Op Pauline hoeven we niet te drinken, díe is van 
zichzelf al gezond genoeg.’  
 ‘Nou, nou, graaf. Dat moet u niet zeggen. Van mezelf? 
Waarvan dan? Het is bij God ook niet altijd een genoegen.’  
 ‘O, voortreffelijk, Pauline. Jij bent toch de beste. Laten we 
toosten, kind. Maar nu zingen, Wanda.’  
 ‘Ja, wie doet de begeleiding?’  
 ‘Natuurlijk de enige die begeleiden kan: Papageno.’  
 ‘Goed, goed.’  
 En de oude baron schoof een stoel achter de piano, draaide 
het sleuteltje om en opende de klep. ‘Wat zal het zijn?’  
 ‘Nou,’ zei de oude graaf, ‘we zijn je op zijn minst schuldig, 
vriend, dat we met de aria van Papageno beginnen. Dus: Bij 



 29 

mannen die de liefde voelen, is ook het hart op goeds gericht. Maar 
dat is wel een platitude, dat spreekt vanzelf. Het gaat om wat 
erop volgt. De zoete driften mee te voelen, is dan voor vrouwen 
hoogste plicht.’  
 De baron knikte instemmend en herhaalde het slot: ‘Is dan 
voor vrouwen hoogste plicht.’ Maar Wanda, die net als de mees-
ten van haar soort soms last had van een volkomen ongemo-
tiveerde terugval in fatsoen en deugd, zei opeens: ‘Nee, mijne 
heren, het is nog te vroeg. Ik vind dat dat lied al over de 
schreef gaat.’  
 De heren keken elkaar aan, omdat geen van hen wist wat 
hij met die onzin aan moest, maar mevrouw Pittelkow, die 
zich oprecht ergerde aan “Wanda’s aanstellerij”, kwam ener-
giek tussenbeide en zei: ‘Got, Wanda, stel je niet aan. Over de 
schreef! As iemand zoiets hoort! Je gaat over de schreef of 
niet. En as je over de schreef gaat, en wij gaan erover, dan 
maakt het ook niks uit of het tien uur is of elf uur. Nee, Wan-
da, geen aanstellerij. Ik ben altijd voor fatsoen, maar aanstel-
lerij ken ik niet uitstaan.’  
 Er leek zich een ruzie te ontspinnen, die gezien het harde 
karakter van mevrouw Pittelkow, voor wie het altijd buigen 
of barsten was, gemakkelijk tot heel onverkwikkelijke discus-
sies had kunnen leiden. Niemand wist dat – na hoogstper-
soonlijke ervaringen – beter dan de oude graaf zelf. Hij liet 
het punt van discussie dus gauw achter zich en zei: ‘Dan ben 
ik, als de Zauberflöte niet kan, voor De oude veldheer. Maar in 
kostuum.’  
 Dat werd door iedereen dan ook met plezier ontvangen, en 
na een korte retraite in de zijkamer kwam Wanda weer bin-
nen, in het rood gehuld en met een gordijnroe in plaats van 
een vlaggenstok in de hand.  
 ‘Zingen, zingen!’  
 ‘Zal ik doen,’ zei Wanda met een buiging naar haar pu-
bliek, ‘maar wat? De oude veldheer heeft twéé stukken.’  
 ‘Nou, dan het belangrijkste: Dwing niemand mijn lot te ho-
ren. Een prachtig lied en even waar als aangrijpend. Eigenlijk 
zou iedereen het kunnen zingen, vooral van die oude veldhe-
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ren als wij. Nietwaar, Papageno? Maar nu beginnen. Vlug, 
vlug.’  
 En het volgende ogenblik barstte het los, en door alle drie 
de verdiepingen, zodat zelfs de familie Polzin het kon horen, 
klonk het steeds terugkerende refrein:  
 

Heb ik niets, heb ik dan niets meer over  
Dan mijn eer en dit grijzende hoofd?  

 
Mevrouw Pittelkow was daarbij achter de stoel van de oude 
graaf gaan staan om met haar wijsvinger de maat te slaan op 
de kale plek op zijn hoofd.  
 Wanda was gelukkig en gaf steeds weer wat nieuws ten 
beste, waarbij mevrouw Pittelkow, die een goed gehoor had, 
de tweede stem zong, terwijl Sarastro met zijn bas en de nog 
steeds aan de piano begeleidende Papageno met zijn langza-
merhand beschadigde bariton invielen.  
 Alleen de jonge graaf en Stine zwegen en keken elkaar aan.  
 
 

Hoofdstuk 6 
 
Zo ging er nog een uur voorbij. Daarna stapten ze eindelijk 
op, en Sarastro en Papageno vroegen heel dringend om de 
eer juffrouw Wanda, “dat haar niets zou overkomen”, samen 
naar huis te mogen brengen. De jonge graaf sloot zich daarbij 
aan, of hij wilde of niet. De zo dubbel en dwars gevierde 
drong van haar kant wel aan op vereenvoudiging van de pro-
cedure en verzekerde telkens weer “dat één genoeg was.” 
Maar ze werd overstemd. “De verantwoording was te groot.”  
 Toen iedereen weg was, pakte mevrouw Pittelkow haar 
zuster bij haar middel, walste met haar driemaal de kamer 
rond en zei toen: ‘Zo, Stine, nou wordt het pas leuk. Een volle 
bruine kan heb ik meteen voor ons opzij gezet en een paar 
broodjes voor morgenochtend zijn er ook nog. Die zullen nou 
wel taai zijn, maar met boter gaat het wel, dan glijen ze wel... 
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Nee, die Wanda; niet te geloven. En een stem as een straat-
zangeres met harp.’  
 Stine probeerde een goed woordje voor haar te doen en 
verweet haar zuster dat die zoals gewoonlijk veel te streng 
was. Bovendien verried ze zich: alles wat ze zei, was toch al-
leen maar uit jaloezie. Maar ze hoefde helemaal niet jaloers te 
zijn, want alle drie waren ze meegegaan, en drie was beter 
dan een. Die goede Wanda! Nou ja, als je wou, kon je ieder-
een wel wat aanwrijven (hun tweeën ook), maar alles bij el-
kaar was Wanda Grützmacher eigenlijk aardig en in ieder ge-
val goedmoedig.  
 ‘Ja,’ zei Pauline, ‘dat is ze, alleen zo gewichtig en aanstelle-
rig. En als ze zich dan aangesteld heb, stelt ze zich weer niet 
genoeg aan en heb ze zoiets joligs en gênants.’  
 ‘Je bent vandaag goed op dreef,’ lachte Stine. ‘Dat is Wan-
da dus. En vertel me nu eens hoe ík ben? Maar nee, zeg het 
maar liever niet...’  
 ‘Wil ik ook niet...’  
 ‘Vertel me liever iets over die drie. Hoe is de oude graaf?’  
 ‘Een etter.’  
 ‘En de baron?’  
 ‘Een domkop.’  
 ‘En de jonge graaf?’  
 ‘Een arme, zieke jongen.’  
 
 

Hoofdstuk 7 
 
De volgende dag ging voorbij zonder dat de zusters elkaar 
ook maar gezien hadden: mevrouw Pittelkow moest weer 
orde scheppen en Stine moest voor zaterdagavond nog een 
groot borduurwerk afleveren.  
 En stil en zonder ontmoeting als de eerste dag leek ook de 
tweede voorbij te zullen gaan. Niemand kwam naar boven, 
naar Stine, en die wist – nadat Olga de deurkruk gebracht 
had – alleen dat haar zuster Pauline met de twee kinderen de 
stad in was. Langzaam verstreken de uren en de ondergaan-
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de zon hing al laag tussen de twee torens van de Hamburger 
Bahnhof, toen een elegant geklede heer de Invalidenstraße in 
kwam en in de buurt van het door Stine bewoonde huis aan 
een huisinspectie begon. Het was de jonge graaf, die te oorde-
len naar zijn kijken en zoeken, het huisnummer van Pittelkow 
met zijn A, B, C vergeten moest zijn, maar er toch op rekende 
dat hij uit de wirwar wijs zou worden. En of het nu door toe-
val was of met behulp van kleine aanwijzingen, hij vond het 
echt, en toen hij meteen daarna op de gang van de eerste ver-
dieping Weduwe Pittelkow las, ging hij, nu zeker van zijn zaak, 
zonder plichtplegingen door naar de derde verdieping en bel-
de aan. Stine, die misschien haar zuster verwacht had, kwam 
snel en deed open:  
 ‘God, meneer de graaf.’  
 ‘Ja, juffrouw Stine.’  
 ‘U wilt naar mijn zuster; mijn zus zal zo wel terugkomen. 
Ik heb de deurkruk en de sleutel en kan voor u opendoen.’  
 ‘Nee, ik wil níet naar uw zuster; ik wil naar u, juffrouw Sti-
ne.’  
 ‘Dat kan niet, meneer de graaf. Ik ben alleen, en een alleen-
staand meisje moet zichzelf respecteren. Anders komt er rod-
del. De mensen zien alles.’  
 Hij glimlachte. ‘Als dat zo is, juffrouw Stine, dan is snel 
naar binnen gaan altijd nog het veiligste.’  
 ‘Goed dan, meneer de graaf... Komt u verder...’  
 En daarmee stapte ze van de deur naar de gang achteruit 
en ging hem voor naar haar kamer.  
 
Mevrouw Polzin had, zolang het gesprek duurde, door het 
kijkgaatje in haar deur staan kijken. Maar op het moment dat 
Stine voorop ging en de graaf in haar kamer liet, ging zij 
eveneens terug naar haar halfdonkere kamer, waar op een 
vurenhouten klaptafel de avondmaaltijd voor haar man al 
klaarstond: een bokking en een rond boerenbrood, waarvan 
ze er altijd twee kocht, “omdat het verse er door het snijden 
te veel afging.”  
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 ‘Nou,’ zei Polzin, ‘wat denk je, moeder? Drie mark meer is 
nou zeker niet te veel?’  
 ‘Drie...? Waar denk je aan? Op zijn minst vijf. Het is alleen 
nog niet zeker. Hij was zo bibberig en hij beefde zo.’  
 En bij die woorden hield ze haar oor weer tegen de muur, 
terwijl Polzin, die met zijn gepraat de afluisterscène niet wil-
de verstoren, van zijn werk opstond en aan zijn avondeten 
begon.  
 
 

Hoofdstuk 8 
 
Het onverwachte bezoek was intussen de voorkamer binnen-
gegaan en terwijl Stine weer naar het raam en haar daar op-
gestelde borduurraam stapte, nodigde ze de jonge graaf uit 
om op de schuin terzijde staande sofa plaats te nemen. Maar 
hij wees dat af en schoof in plaats daarvan een stoel naar Sti-
ne, die zich meteen weer naar haar werk keerde, zij het zicht-
baar opgewonden. De naald vloog en de oranje draad van 
vlokzijde flitste bij iedere nieuwe steek.  
 ‘Nou, meneer de graaf,’ begon ze, terwijl haar hoofd steeds 
verder naar het borduurwerk zakte, ‘waarom heb ik de eer? 
Wat brengt u bij mij?’  
 Maar vóór degene tot wie de vraag gericht was kon ant-
woorden, vervolgde ze al met een levendigheid die haar an-
ders vreemd was: ‘Ik denk dat u me verkeerd beoordeelt. U 
mag erom lachen, maar ik ben een fatsoenlijk meisje en er is 
niemand in de wereld die binnen kan komen en tegen me kan 
zeggen: “Je liegt.” Ik zie immers hoe het gaat, ... Nee, nee, laat 
u me uitpraten... En zo’n leven als mijn zuster leidt, trekt me 
niet; het schrikt me alleen maar af, en ik wil me liever mijn 
hele leven afbeulen en sterven in het ziekenhuis dan iedere 
dag oude heren om me heen hebben, alleen om onbehoorlijke 
dingen aan te moeten horen of schunnigheden en grappen 
die misschien nog erger zijn. Dat kan ik niet, dat wil ik niet. 
En nu weet u waar u aan toe bent.’  
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 ‘Juffrouw Stine,’ zei de jonge graaf, ‘u zegt dat ik me in u 
vergist heb. Ik denk niet dat ik me in u vergis. Maar zelfs als 
dat zo zou zijn, laat me dan zeggen dat u zich ook in mij ver-
gist. Ik kom bij u, omdat ik u aardig vind en belangstelling 
voor u gekregen heb, of liever ronduit: omdat ik met u te 
doen heb. Ik kon wel aan u zien dat op die avond kortgeleden 
niet alles naar uw zin en uw smaak was, en toen nam ik me 
voor: je wilt kijken hoe het met juffrouw Stine gaat. Ja, juf-
frouw, dat nam ik me voor, en als ik u kan helpen, dan wíl ik 
u helpen en u uw vrijheid teruggeven en u losmaken uit deze 
omgeving. Ik denk dat ik dat kan, al ben ik geen prins en al 
helemaal geen wonderdoener. En u hoeft ook niet bang te 
zijn dat ik daar op een dag een bedankje voor kom halen. 
Nee, niets daarvan. Ik ben ziek en heb geen gevoel voor wat 
gelukkige en gezonde mensen hun verstrooiing noemen. Een 
lang verhaal, waarmee ik u niet lastig wil vallen, vandaag 
tenminste niet.’  
 Hij was, terwijl hij deze laatste woorden sprak, opgestaan 
en keek met zijn hand op Stines stoel geleund naar de zon, 
die juist tussen de bomen aan de westkant van het Invaliden-
park onderging. Alles baadde in een gouden schemer en het 
zwijgen waarin hij verviel liet zien dat hij sommige momen-
ten volkomen in de ban was van de schoonheid van het voor 
hem opdoemende beeld. Maar ten slotte nam hij Stines hand 
en zei: Wat heb ik nu gezegd over de vrijheid geven en u 
weer los willen maken? Geeft u daar maar geen antwoord op. 
Allemaal fout en ingebeeld en ook nog dwaas. Omdat ik zelf 
hulpbehoevend ben, dacht ik dat u ook hulpbehoevend zou 
zijn. Maar ik voel ineens dat u dat níet bent, dat u dat niet 
kunt zijn.’  
 Stine glimlachte voor zich uit. Maar de jonge graaf, die het 
niet zag of niet wilde zien, vervolgde op de elegische toon die 
hem eigen was: ‘Ja, juffrouw Stine, ziek-zijn, dat eigenlijk van 
jongs af aan mijn levensberoep geweest is, heeft ook zijn 
voordelen; je krijgt allerlei zenuwen in je tien vingertoppen 
en je voelt aan de mensen en omstandigheden of ze gelukkig 
zijn of niet. En soms zelfs aan de ruimten waar de mensen 
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wonen. En híer vertellen mijn zintuigen me dat u niet onge-
lukkig kunt zijn. Het is geen toeval dat zo’n beeld hier voor u 
uitgespreid ligt, en een kamer waarin de zon iedere avond zo 
vriendelijk naar binnen kijkt, dat is een goede kamer.’  
 ‘Ja,’ zei Stine, ‘dat is het. Je mag natuurlijk niet prat gaan 
op je geluk, en ik zal maar niet te hard roepen. Maar het is 
waar: ik ben gelukkig.’  
 De jonge graaf keek haar bij die woorden onderzoekend en 
bijna verwonderd van opzij aan. Hij had het prettig gevonden 
haar omwille van de vriendelijke omgeving waarin hij haar 
buiten verwachting aantrof zonder meer geluk toe te kennen, 
en was nu toch pijnlijk getroffen, dat hij haar zo ronduit hoor-
de bevestigen wat hij zelf zojuist gezegd had. Stine zag het al-
lemaal en voegde er dan ook aan toe: ‘Nu moet u natuurlijk 
niet denken dat ik mijn geluk niet op kan. Zo is het ook weer 
niet. Ik ben gelukkig, maar niet zoals degenen die geen nood 
kennen en altijd alleen maar goede dagen hebben. En ik ben 
ook niet zo gelukkig als de katholieke zuster die me afgelo-
pen winter verzorgde, toen ik ziek was. Zo’n vrome ziel, die 
niets anders wil dan God welgevallig zijn, ja, díe heeft na-
tuurlijk meer en daarmee gaat het beter. Maar het gaat met 
mij net zo goed als met gewone mensen, die God al danken 
als hun niets ergs overkomt.’  
 ‘En het samenleven met uw zuster? Is dat geen last en geen 
zorg voor u?’  
 ‘Nee. Ik houd van mijn zus en zij houdt van mij.’  
 ‘Maar jullie zijn toch zo verschillend.’  
 ‘Niet zo als u denkt. U beoordeelt mijn zus verkeerd; mijn 
zus is een heel goed mens.’  
 ‘Maar de verhouding die ze heeft! Daar moet toch over ge-
praat worden en dat moet aanstoot geven bij mensen die nog 
hun catechismus hebben en zich aan de tien geboden hou-
den.’  
 ‘Ja, bij die mensen geeft het wel aanstoot, en als mijn zus 
zulke mensen tegenkomt, krijgt ze vaak lelijk commentaar. 
Ze heeft namelijk een heel goed verstand en een groot recht-
vaardigheidsgevoel, en als ze zulke dingen hoort, zegt ze: “Ja, 
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Stine, het is nou eenmaal niet anders; wie met pek omgaat, 
wordt ermee besmet.”’  
 ‘Goed. Maar hoe beter het verstand van uw zuster is en 
hoe meer ze toegeeft dat ze door haar manier van leven het 
oordeel en het geklets van de mensen oproept, hoe meer ze 
toch moet lijden onder de minachting die haar treft.’  
 ‘Misschien was het zo,’ zei Stine, die weer het woord nam, 
‘als alle mensen op dezelfde manier dachten. Maar dat is niet 
zo. Degenen die haar veroordelen (en die soms beter hun 
mond zouden kunnen houden), dat zijn er altijd maar een 
paar; de meesten kramen maar lesjes en vooroordelen uit en 
bedoelen het niet kwaad en denken er in hun hart heel anders 
over.’  
 ‘Hoezo?’  
 ‘Ja, dat is moeilijk te zeggen, maar het is zo en het kan ook 
haast niet anders. Want degenen die het moeilijk hebben wil-
len zich voor alles van hun nood en hun ellende bevrijden en 
piekeren en prakkeseren hoe ze dat moeten doen. Braaf en 
oppassend zijn, dat is allemaal goed en wel, maar eigenlijk al-
leen iets fijns voor voorname en rijke mensen, en wie arm is 
en ook fijn wil doen, die krijgt ervan langs (en nog het meeste 
van degenen die gisteren nog de strengsten waren) en ze pra-
ten en ze spotten dat hij iets bijzonders wil zijn. “Wie denkt 
ze wel dat ze is?” Ach, hoe vaak heb ik dat niet moeten ho-
ren.’  
 ‘Wat een verwarrende begrippen.’  
 ‘Ja, zo noemt u het, en ik zal het niet tegenspreken. Maar 
dezelfde mensen die zo verward lijken, zijn ook weer heel 
helder en op plicht gesteld, terwijl ze zich vrijwillig verplicht 
hebben. En dat compenseert weer veel. Naast hun geklets, 
dat vandaag zus is en morgen zo, is er ook iets wat voor hen 
vaststaat en dat is het woord en de belofte. Met “goed-zijn” 
kun je op den duur wel doen wat je wilt, maar een contract 
moet je nakomen. Wat ik op me neem, dat neem ik op me en 
eerlijk-zijn is de hoofdzaak. En zo kan het gebeuren dat een 
arme vrouw in een verhouding die niet prijzenswaardig is, 
toch nog geprezen wordt.’  
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 ‘En dat voordeel krijgt uw zuster?’  
 ‘Ja. Dat ze die verhouding heeft, vinden de meeste mensen 
niet te prijzen, maar ook niet schandalig. Die arme vrouw, 
zeggen ze, had het liever anders gehad. Maar ze móet. En 
moeten is dwang. En daarom laten ze haar er niet voor boe-
ten en eisen alleen dat éne van haar: dat ze doet wat ze be-
loofd heeft. Wanda mag doen en laten wat ze wil; mijn zuster 
Pauline mag dat niet. Die moet haar plicht nakomen, en ik 
kan u verzekeren: dat gebéurt.’  
 ‘En daar heeft uw zuster zich allemaal in geschikt? Mis-
schien zelfs makkelijk?’  
 ‘Niet zo makkelijk. Eerder moeilijk. Maar eerlijk gezegd 
niet moeilijk vanwege de deugd (daar wil ze niets van we-
ten), maar alleen, omdat ze van nature niets geeft om een le-
ven zoals ze dat moet leiden. Mijn zus is ijverig en netjes en 
helemaal zonder hartstocht. Dat heeft ze me tenminste hon-
derd keer verzekerd.’  
 ‘En eerlijk?’  
 ‘Wie kan er in iemands hart kijken? Maar heel eerlijk, dat 
denk ik wel. En als u mijn zus zo goed kende als ik, zou u het 
ook geloven.’  
 ‘En toch zei ze tegen mij, toen ik eergisteren naar Olga 
vroeg: “Daar mag u niet naar vragen. Een vader heeft ze, dat 
is zeker. Maar meer kan ik u niet zeggen.”’  
 Stine glimlachte verlegen voor zich uit. Maar ten slotte zei 
ze: ‘Ja, op die toon praat ze graag, dat is waar, maar niet uit 
een slechte gewoonte, maar uit overmoed. Ze weet dat ze nog 
altijd heel knap is en heeft uit ijdelheid en behaagzucht, dat 
moet ik wel toegeven, voortdurend erg de neiging om de 
mannen te verbazen, alleen om ze naderhand uit te lachen. Ik 
ken haar beter, doordat ik haar leven ken. Ze was net twintig, 
toen Olga geboren werd. Toen had ze dat kind – een gewone 
verleiding, waar ik u niet mee lastig wil vallen, en omdat er 
aan haar eisen tegemoetgekomen werd met een aardig geld-
bedrag, was ze nu een “goede partij” geworden en trouwde 
ook niet lang daarna. En zoals meestal in zulke gevallen: met 
een doodgoede man. Maar ik moet zeggen: hij paste bij haar. 
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Ze was echt een voortreffelijke vrouw. Er was absoluut niets 
op haar aan te merken en toen de man ziek werd, deed ze al-
les om hem tot zijn dood toe te verplegen. Maar toen hij in 
zijn graf lag, was ook de laatste noodgroschen op, en haar 
oom, die in hetzelfde huis woonde, ontfermde zich over haar. 
En toen gebeurde het – nou, u weet wel wat. Dat wordt nu 
het derde jaar, en ze wil het niet anders, ook al klaagt ze en 
gaat ze tekeer, overigens zonder daar erbij te piekeren. Ze ziet 
haar tegenwoordige leven als een dienst, waarin goede en 
kwade dingen elkaar in evenwicht houden, maar er is toch 
meer goeds, omdat ze geen zorgen heeft om haar dagelijks 
brood. En nu vraag ik u: als u haar weer ziet, denkt u bij haar 
doen en laten dan aan mijn woorden, dat zult u erachter ko-
men dat ik niets te veel heb gezegd.’  
 ‘En wat vraagt ze van u?’  
 ‘Wat ze vraagt? Niets. Ze houdt van me en is zielsgoed 
voor me en is blij dat ik me kan redden en moedigt me daar-
bij aan. “Het is altijd het verstandigste zo”, dat zijn haar 
woorden. Zou het anders gaan, dan was dat niet erg, en ze 
zou alleen maar zeggen: “Ik weet wel, Stine, dat het beste niet 
altijd haalbaar is.” Ja, zij ziet wat ze het beste noemt als iets 
wenselijks, maar niet als iets noodzakelijks; ze gunt het me, 
meer niet.’  
 Terwijl dit gesprek gevoerd werd, was de zon in de verte 
geleidelijk ondergegaan en alleen een laatste, verblekend 
avondrood schemerde nog tussen de takken van de bomen in 
het park. Stine had het borduurraam allang opzij gezet en de 
jonge graaf, die nu tegenover haar zat, zag in het spionnetje 
hoe in de hele straat beneden de gaslantarens opvlamden. Hij 
was daar zo van onder de indruk, dat hij een tijdje zweeg en 
naar het eigenaardige straatbeeld keek.  
 ‘Ik zie,’ zei Stine, ‘dat de spiegel u ook betovert. Ik wist dat 
al; het is altijd hetzelfde.’  
 De jonge graaf knikte. Daarna pakte hij Stines hand bij wij-
ze van afscheid en zei, terwijl hij snel opstond: ‘Ik mag toch 
wel terugkomen, juffrouw Stine?’  
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 ‘Het zou beter zijn als u niet kwam. U maakt me alleen 
maar onrustig.’  
 ‘Maar u verbiedt het niet, u zegt geen nee?’  
 ‘Ik zeg geen nee, omdat ik dat niet mag zeggen. Mijn zus 
zou het onverstandig vinden en ik weet dat ik rekening met 
haar moet houden.’  
 ‘Tot ziens dan, juffrouw Stine.’  
 Stine ging hem voor naar de kleine gang, maar toen ze snel 
in haar kamer terugging, liep ze naar het open raam om de 
frisse lucht op te zuigen die uit het park kwam. Maar in haar 
hart bleef ze bang en ze had het zekere gevoel dat er alleen 
maar moeilijke en pijnlijke dingen uit deze kennismaking 
voort zouden komen. ‘Waarom heb ik geen nee gezegd? Ik 
ben nu van hem afhankelijk... En toch, ik wil het niet, ik wil 
het niet. Ik heb het haar op haar sterfbed moeten zweren. 
“Stine,” zei ze, “Zorg dat je je staande houdt. Dan gebeurt er 
niets. Jij bent niet zo knap als je zus Pauline, dat is voor mij 
een troost. Ach, dat knappe uiterlijk...” – Ik was toen nog half 
een kind, maar wat ik haar beloofd heb, dat doe ik!’  
 
Op het moment dat de jonge graaf door Stine van de kamer 
naar de gang gebracht werd, ging ook mevrouw Polzin van 
haar afluisterplek weer terug naar de klaptafel, waar zich nu 
tussen de twee echtelieden meteen een kort, maar intiem 
tweegesprek ontspon.  
 ‘Hij is eigenlijk lang gebleven,’ zei Polzin, terwijl hij weer 
achter het weefgetouw ging zitten. ‘Hoe was het?’  
 ‘Het was helemaal niks. En het wordt ook niks.’  
 ‘Geen sprake van,’ zei Polzin. ‘Het wordt wel wat. Alles 
heeft toch tijd nodig. Maar jij denkt altijd...’  
 ‘Ach wat, denken; ik denk helemaal niet. Ik zeg alleen 
maar: als het wat moet worden, dan wordt het dat meteen. En 
als het niet meteen wat wordt, dan wordt het helemaal niks... 
Ik ken de mannen toch ook.’  
 ‘Ja, ja,’ zei Polzin grijnzend, ‘díe ken je.’  
 ‘Luister eens, Polzin, daar moet je bij mij niet mee aanko-
men. ‘Je moet geen ouwe koeien uit de sloot halen.’  
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 ‘Hoe moet ik dan... Ik bedoel alleen maar...’  
 
 

Hoofdstuk 9 
 
De jonge graaf herhaalde zijn bezoeken. De eerste week 
kwam hij om de dag en daarna dagelijks, maar hij bleef altijd 
maar tot laat in de middag. Dan ging hij weer weg.  
 Eén keer naderde bij wijze van uitzondering de avond, en 
ze deden het raam open en keken naar buiten. De zwaarte 
van de lucht maakte dat de bedrijvigheid beneden op straat 
anders dan anders op de zintuigen werkte; de lichten brand-
den doffer en het geklingel van de bel van de paardentram 
klonk gedempter op. Boven het park aan de overkant stond 
de maan, die zijn schijnsel wierp op een vrij tussen de bomen 
staande obelisk; de nachtegalen zongen en de linden bloeiden 
in al hun pracht.  
 De jonge graaf wees ernaar en zei: ‘Dat is nu een park en 
zo heet het ook. Maar is het eigenlijk niet net een kerkhof? 
Dat alles bloeit, dat heeft een kerkhof ook. En de obelisk ziet 
eruit als een grafsteen.’  
 ‘En is ook zoiets.’  
 ‘Hoezo? Is daar iemand begraven?’  
 ‘Nee, begraven niet. Maar het is een monument, dat ze op-
gericht hebben ter herinnering aan degenen die met de korvet 
de Amazone verongelukt zijn. Honderd of meer, en ik heb hun 
namen wel eens gelezen. Het is ontroerend, allemaal jonge 
mensen.’  
 ‘Ja,’ zei de jonge graaf, ‘ik herinner het me, allemaal jonge 
mensen.’ Daarna zweeg hij weer, en de toon waarop hij ge-
sproken had, klonk bijna alsof hij hen meer benijdde dan be-
klaagde.  
 Kort daarna ging hij weg, zichtbaar geroerd door de wen-
ding die het gesprek genomen had, en toen hij de straat op 
stapte, zag Stine dat hij niet zoals gewoonlijk linksaf naar de 
Bahnhofsbrücke liep, maar dwars over de rijbaan naar het 
hek rond het park. Daar stond hij nu voor het hek en boog 
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voorover, en het was of hij de namen op de obelisk in het 
halfdonker probeerde te lezen.  
 Die dag had zijn bezoek wat langer geduurd; anders bleef 
hij maar tot zonsondergang en vond het prettig om Stine aan 
het werk te zien en haar daarbij te horen praten. Hij was geïn-
teresseerd in alle gebeurtenissen, maar had het liefste dat ze 
verhalen uit haar leven vertelde, over haar kinderjaren en 
schooltijd, over de vroege dood van haar moeder en over de 
bevestiging als lidmaat van de kerk kort daarna, en hoe de 
mensen in huis een inzameling hadden gehouden om haar de 
jurk voor die gelegenheid te kunnen geven. En hoe ze toen 
hetzelfde jaar nog bij het grote wol- en borduurbedrijf was 
gaan werken – hetzelfde waarvoor ze nog steeds werkte, 
meestal thuis, maar soms ook in de zaak zelf – en hoe ze daar 
leefden en vriendschappen sloten en in de kerstweek de hal-
ve nacht bij elkaar zaten en elkaar om de beurt voor moesten 
lezen. Dat was niet alleen toegestaan, maar zelfs wenselijk, 
want de baas van de zaak was verstandig en goedig en wist 
hoe belangrijk het was om degenen die moesten werken in 
een goed humeur te houden. En zo kwam het dat ze geen 
personeelswisselingen hadden, of maar heel zelden, en dat ze 
allemaal graag bleven, tenzij ze trouwden. Ze vond altijd dat 
er veel over uitzuigen en kwellen en over onderdrukking ge-
sproken werd, maar uit eigen ervaring kon ze het daar hele-
maal niet mee eens zijn. Integendeel. ’s Winters hadden ze 
gemaskerd bal en toneel, want hun baas, dat kon ze alleen 
maar herhalen, vergat nooit dat een arm mens soms ook een 
verzetje nodig had. Maar het mooiste waren de uitstapjes 
naar het land in de zomer. Dan werden er een paar paard-en-
wagens gehuurd en nog voor dag en dauw gingen ze de stad 
uit, naar Schildhorn en Grunewald of naar Tegel en de Fin-
kenkrug. Of ook het water op, wat in haar tijd maar één keer 
was gebeurd, maar wat ze nooit vergeten was. Er was een 
stoomboot gehuurd en zo waren ze de hele Spree opgevaren, 
naar Treptow en Stralow en daarna langs slot Köpenick en 
Grünau, tot in de eenzaamheid, tot een plek waar maar één 
enkel huis met een hoog rieten dak vlak aan de oever stond. 
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Daar waren ze aan land gegaan en hadden met hoepels ge-
speeld. Maar haar gemoed was zo volgeschoten dat ze niet 
mee kon spelen, tenminste niet meteen, en daarom was ze 
onder een naast het huis staande beuk gaan zitten om door 
de afhangende takken wel een uurlang naar de rivier en een 
aan de overkant liggende wei vol zuring en boterbloemen te 
kijken, met een zwarte strook bos erachter. En het was zo stil 
en eenzaam geweest als ze niet gedacht had dat Gods aarde 
kon zijn. Alleen sprong er soms een vis op en er vloog een 
reiger over de watervlakte. En toen ze lang genoeg naar de 
eenzaamheid gekeken had, zocht ze de anderen weer op om 
met hen te spelen, en ze hoorde nog het lachen en zag nog 
hoe de hoepels in de zon flitsten.  
 De jonge graaf hoorde niets liever dan van die verhalen en 
terwijl ieder woord hem gelukkig maakte, was het ook leer-
zaam voor hem. Hij was opgegroeid met het idee dat de grote 
stad een Babel was waarin volksvermaak misschien niet pre-
cies hetzelfde was als zedeloosheid en ruwheid, maar wel als 
lawaai en gejoel, en moest nu uit Stines mond horen dat dat 
Babel een voorliefde had voor kamperen in het groen en voor 
krijgertje en tikkertje. Het kon dan ook niet uitblijven of zijn 
gedachten raakten steeds verder verwijderd van alle aange-
boren vooroordelen van zijn stand, en als Stine met zulke 
schilderingen, ernstige en vrolijke, hem de gemoedelijkheid 
in gepraat had, werd hij ten slotte zelf mededeelzaam en zelfs 
spraakzaam en vertelde over zijn eigen leven: over de kandi-
daat-predikant bij wie hij tot vervelens toe gezangen en bij-
belspreuken had moeten leren, omdat het zo het gemakke-
lijkste voor de leraar was geweest; over de voorbereiding op 
het examen, waar hij (want hij had nooit iets geleerd) als door 
een wonder doorheen gekomen was, en ten slotte, na zijn en-
tree in het regiment, over zijn tijd als aspirant en vaandrig. 
Dat was zijn beste tijd geweest, de enige opgewekte, al stond 
voor de vrome ijzervreter die zijn commandant was eens en 
voor altijd vast: “een vaandrig is een nietsnut.” En toen was 
het ineens “oorlog”; er was gejuich losgebarsten en drie da-
gen later zat hij al in een wagon gepropt, op zijn beurt dolge-
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lukkig dat hij van de eentonigheid van het garnizoen verlost 
was. Dolgelukkig. Maar niet lang. Want weer drie dagen later 
lag hij daar, uit het zadel geschoten, en zijn kameraden had-
den hem halfdood weggedragen. En terwijl zijn kameraden 
van overwinning naar overwinning trokken, lag hij daar 
maar in een gehucht bij de grens, niet wetend of hij leven zou 
of sterven. En de natuur wist het ook niet goed en wilde geen 
besluit nemen. Maar uiteindelijk hád die besloten en hij ge-
nas. Of tenminste half. Of hij daar blij mee moest zijn? Hij 
wist het niet. ‘Het is toch het mooiste, als de zon ondergaat 
om uit te rusten van haar dagwerk.’  
 Stine begreep hem wel en vroeg, als hij dat zei, of hij zo 
niet wilde spreken. Hij moest dubbel hopen, want wie uit de 
dood gered werd, die leefde lang. Dat zei het spreekwoord, 
en spreekwoorden hadden altijd gelijk.  
 Hij glimlachte bij die woorden en bracht het gesprek ook 
zelf weer op vrolijke dingen. En kort daarop gingen ze uit el-
kaar in hartelijkheid en een goed humeur.  
 
 

Hoofdstuk 10 
 
Het was in de derde week na hun kennismaking, een vrijdag-
avond, en de jonge graaf had het huis nog geen tien minuten 
verlaten, toen er boven aan de gangdeur geklopt werd. Dat 
was een teken voor mevrouw Polzin, die dan ook meteen ver-
scheen en mevrouw Pittelkow begroette.  
 ‘Was hier bezoek, beste mevrouw Polzin? Ik bedoel bij Sti-
ne?’  
 ‘Kan ik echt niet zeggen, beste mevrouw Pittelkow. U weet 
het: wij horen en zien niks.’  
 Het leek of mevrouw Polzin nog verder wilde uitweiden 
over dat lievelingsonderwerp van haar, maar Stine, die het 
buiten op de gang gevoerde gesprek gehoord had en de stem 
van haar zuster herkend had, liet het zover niet komen. ‘Ha, 
dat is leuk, Pauline, dat je er bent.’ En daarmee ging ze weer 
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haar kamer in om voorzichtig zoekend van een al in de volle 
avondschemer staande hoekkast de lamp te pakken.  
 ‘Laat maar, Stinechen,’ zei haar zuster. ‘Het is zo lekker 
romantisch hier, en romantiek heb ik nou eenmaal het liefste, 
en het is altijd net een ouwe, zwarte krepdesjiendoek, waar je 
in weg ken kruipen en onderuit ken zakken, en je hoeft niet 
stijf rechtop te zitten. Nee, laat maar, Stine, we hebben licht 
genoeg van beneden. Moet je zien: daar kijkt de maan net 
over de schoorsteen van Sieboldt heen.’  
 Met dat soort gebabbel had mevrouw Pittelkow op de sofa 
plaatsgenomen en zei, terwijl ze zich behaaglijk in de kussens 
drukte: ‘Ja, wat ik zeggen wou, Stine, het graafje was hier net 
toch weer?’  
 ‘Ja, Pauline.’  
 ‘Got, kind, wat zien je wangen rood.’  
 ‘Ja, ze zien rood. Maar ik weet eigenlijk niet waarom. Het 
is bijna irritant; ik word rood en dat is toch niet nodig.’  
 ‘Ach, mijn Stineken, word maar een keertje rood; een keer 
te veel is altijd beter dan een keer te weinig. Maar wat ik zeg-
gen wou, het graafje... Het zint me niet dat hij hier altijd aan 
het eind van de dag de trap opkomt, net of hij de klok moet 
luiden voor het gebed.’  
 ‘Hij is de beste mens van de hele wereld, Pauline. Ik had 
nooit gedacht dat er zo’n goed mens zou bestaan. De eerste 
dag had ik een gesprek met hem en ik had het over wat kan 
en wat niet en dat ik een fatsoenlijk meisje ben. Maar nu 
schaam ik me bijna dat ik zoiets gezegd heb. Want altijd bang 
zijn is ook niet goed en laat alleen maar zien dat je jezelf niet 
vertrouwt en dat je zwakker bent dan je zou moeten zijn.’  
 Mevrouw Pittelkow glimlachte voor zich uit en leek ant-
woord te willen geven, maar Stine vervolgde: ‘Ja, Pauline, de 
beste mens, zonder valsheid en zonder hoogmoed, maar ook 
zonder geluk. Als hij zo tegenover me zit, is het vaak of we 
de rollen verwisseld hebben en of ik een prinses ben en hem 
gelukkig kan maken. Hij kijkt me dan altijd aan en luistert 
naar ieder woord dat ik zeg, niet alleen voor de schijn of uit 
verering, nee, zo’n dom ding ben ik niet meer om me zoiets in 
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te beelden, als het niet waar was. Het is geen doen alsof; ik 
zie aan hem dat hij echt betrokken is en dat hij plezier heeft in 
al mijn gebabbel. Je zult me wel ijdel vinden en het niet wil-
len geloven.’  
 ‘O, waarom niet, Stine? Waarom zou ik het niet geloven? 
Ik geloof het allemaal. Maar het heb ook allemaal zijn goede 
reden. En ik kan hem ook.’  
 ‘En ik denk dat ik hem ook ken en weet waaraan het ligt. 
Kijk, hij heeft zo weinig mensen gezien en er nog minder le-
ren kennen. In zijn ouderlijk huis waren er niet veel (ze zijn 
allemaal trots en hard en zijn moeder is een stiefmoeder), en 
daarna had hij kameraden en meerderen en hoorde hoe zijn 
kameraden en zijn meerderen spraken, maar hoe mensen 
spreken heeft hij niet gehoord, dat weet hij niet goed. Ik ver-
zin dat niet, ik heb het van hem, het zijn zijn eigen woorden. 
Ja, Pauline, dáár ligt het aan. Dát is de reden dat ik als arm 
ding hem beval, verder niets. Hij is ongelukkig in zijn huis en 
zijn familie. Denk vooral niet dat hij mijn aanbidder of min-
naar is of hoe je het verder nog noemen wilt. Ik zie wel dat hij 
van me houdt, maar dat is toch wat anders, en dat kan ik je 
zeggen: er is nog geen woord over zijn lippen gekomen 
waarvoor ik me voor God en de mensen of voor mezelf zou 
moeten schamen.’  
 ‘Geloof het maar,’ zei mevrouw Pittelkow. ‘Geloof het al-
lemaal maar. Maar, lieve Stine, dat is het juist. Ik dacht het 
wel, precies zo. Meteen toen ik hem voor het eerst zag, toen 
de twee ouwe mannen erbij waren en Wanda Holofernessen 
onthoofdde, toen wist ik het. Kijk, kind, ik heb zoveel man-
nen gezien en als ik ze zie, nou, dan kan ik ze meteen door en 
door en ken ze uitzoeken als een handschoen op maat, en ik 
weet meteen wat er aan de hand is. En met de jonge graaf is 
niet veel aan de hand. Hij is ziekelijk, en ziekelijken zijn altijd 
zo en richten meer schade aan dan gekken.’  
 Stine keek haar zuster aan.  
 ‘Ja, je kijkt me aan, kind. Maar zo is het wis en waarachtig. 
Jij denkt dat je mij wonderwel geruststelt, als je zegt: “Het is 
geen liefdesverhouding.” Ach, lieve Stine, daarmee stel je me 
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helemaal niet gerust, integendeel. Liefdesverhouding, liefdes-
verhouding. Got, liefdesverhouding is lang niet het ergste. 
Vandaag is die er nog en morgen is die er niet meer, en hij 
gaat weg, en zij gaat weg, en de derde dag zingen ze weer al-
lebei: “Ga maar, ik heb mijn deel.” Ach, Stine, liefdesverhou-
ding! Geloof mij maar: daar gaat niemand aan dood, ook niet 
als het verkeerd afloopt. Wat is dan groot? Nou, dan loopt er 
een Olga meer in de wereld rond, en over twee weken kraait 
er geen haan meer naar. Nee, nee, Stine, een liefdesverhou-
ding stelt niet veel voor, een liefdesverhouding stelt eigenlijk 
helemaal niks voor. Maar als het hier zit’ (en ze wees op haar 
hart) ‘dan wordt het wat, dan wordt het naar.’  
 Stine glimlachte.  
 ‘Je glimlacht, en ik weet ook waarom. Je lacht, omdat je 
denkt: Pauline weet er niks van en kan er ook niks van weten, 
want bij haar heb het nooit híer gezeten. En dat klopt ook. Ik 
ben er nog mooi van afgekomen. Maar, lieve Stine, je doet 
niet alleen zelf ervaringen op, je leert ook van ervaringen van 
anderen. En ik zeg je: uit zoiets wat jij met de graaf wil of wat 
de graaf met jou wil, uit zoiets is nog nooit wat goeds voort-
gekomen. Iedereen heb nu eenmaal zijn plaats en daar ken jíj 
niks aan veranderen, en daar ken ook het graafje niets aan 
veranderen. Ik heb schijt aan graven, jong of oud, dat weet je, 
je heb het vaak genoeg gezien. Maar ik kan zoveel schijt aan 
ze hebben als ik wil, ik schijt ze toch niet weg, en het verschil 
ook niet; ze zijn er nou eenmaal en ze zijn zoals ze zijn en ze 
zijn anders opgevoed dan wij en kennen zichzelf niet veran-
deren. En als iemand zichzelf een keer wil veranderen, dan 
vinden de anderen dat niet goed en ze rusten niet voor hij 
weer de ouwe is. En dan ken je hier net zolang in de zon kij-
ken tot die ‘s morgens bij de Polzins of bij de vrouw van de 
privésecretaris weer tevoorschijn komt, hij komt toch niet, híj 
zit eerste klas op het pluche en heb nog een luchtkussen bij 
zich, en zíj heb een blauwe sluier aan haar hoed en zo gaat 
het hup naar Italië. En dat is dan wat ze een huwelijksreis 
noemen.’  
 ‘Ach, Pauline, zo gaat het niet.’  
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 ‘Ja, zo gaat het wel, mijn arme Stineken. En als het niet zo 
gaat, nou, dan wordt het nog erger; dan is hij koppig en wil 
per se met zijn kop door de muur, en dan zijn voor jou pas 
goed de poppen aan het dansen. Heus, kind, van een onge-
lukkige liefde ken iemand zich nog wel herstellen, maar van 
een ongelukkig leven niet.’  
 
 

Hoofdstuk 11 
 
Baron Papageno (niemand boven zich) woonde al vele jaren 
op de derde verdieping, ten dele omdat hij het volgens hem 
pas ter hoogte van het dak beginnende ozon ook in zijn ver-
zwakte, Berlijnse vorm niet wilde missen en ten dele omdat 
hij geen zin had bij iedere boven hem plaatsvindende maal-
tijd een half dozijn mensen en stoelen wilde horen 
rondstommelen. Hij had vooral een bloedhekel aan het heen 
en weer krassen, dat naar zijn in eerdere woningen opgedane 
ervaring overal bloeide waar ook kinderen aan tafel zaten, 
kinderen die nog niet oud genoeg waren om hun stoel be-
hoorlijk op te tillen en en zich daarom uit nood gedwongen 
zagen om te schuiven. Naast piepende griffels op leien was er 
niets wat hem zo zenuwachtig maakte als zulke stoel- en glij-
partijen boven zijn hoofd.  
 Maar zijn zorgen met betrekking tot het hele woningvraag-
stuk beperkten zich niet tot de luchtlaag en de rust in huis, 
maar bleken bijna nog duidelijker uit het raffinement waar-
mee hij bij de keus van de woonwijk te werk gegaan was en 
de hoek van de Zietenplatz en de Mohrenstraße gekozen had. 
Zoals je je voor kunt stellen, vond hij zijn kasteelhoekje niets 
meer of minder dan het mooiste punt van de stad en had 
daarover met de oude graaf voortdurend ruzie. Die gaf op 
zijn beurt veruit de voorkeur aan de Behrenstraße, maar leed 
bij de zich daarover ontspinnende ruzies iedere keer een ne-
derlaag, omdat hij in de nadelige positie was met zuiver legi-
timistische sentimenten tegen feiten te moeten strijden. 
‘Neem me niet kwalijk, graaf,’ zei Papageno dan met een bij 
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voorbaat superieure gezichtsuitdrukking, ‘wees nu eens eer-
lijk: wat heb je in de Behrenstraße? Je kijkt nu al zeven jaar 
lang in het portaal van de kleine Mauerstraße, zonder dat je 
er iets anders uit ziet komen dan een koets met een oude 
prinses of een nog oudere hofdame. Maar dat is voor mij, eer-
lijk gezegd, al zijn de koetsen dicht, als point de vue niet aan-
trekkelijk genoeg. En vergelijk dat nu eens met mijn hoek aan 
de Mohrenstraße. Zeg ik te veel, als ik beweer dat vanuit mijn 
uitkijk heel Berlijn, voor zover het meetelt, aan mijn voeten 
ligt? Wat ik iedere morgen eerst kan begroeten, is de oude ge-
neraal Von Zieten op zijn sokkel. Toen hij nog wit was, had ik 
hem nog liever, en als ik hem toen zo marmerwit in de och-
tendzon zag staan blinken, dacht ik soms dat hij zou gaan 
praten, net als wijlen Memnon vanaf zijn zuil. Nou, dat deed 
hij toen al niet, en sinds hij erts- en olijfkleurig geworden is, is 
dat helemaal voorbij – hij en anderen hebben hun beste dagen 
gehad. Maar hoe dan ook, de oude Zieten is op die plaats ook 
maar een voorpost, waarachter ik, de massa moet het doen, 
iedere nieuwe dag links de beenkappen van de oude Leopold 
I en rechts vlaggenstok van de oude Schwerin zie blinken. 
Misschien is het ook zijn degen. En en arrière mijn generaals 
rijzen de ministeries op en Pleß en Borsig, en als ik nog ver-
der vooroverbuig, zie ik zelfs het hek van Radziwill, nu Bis-
marck, en raak doordrongen van vaderlandslievende gevoe-
lens: híer Pruisen onder de oude Frederik de Grote en dáár 
Pruisen onder de ijzeren kanselier.’  
 Zo peroreerde baron Papageno graag en hij eindigde dan 
in de regel met citaten uit de eerste strofe van Schillers Ring 
van Polykrates, waarmee zijn kennis van die ballade, net als bij 
vele anderen, uitgeput was.  
 De baron hing ook vandaag weer in het raam, maar niet 
gericht op de Zietenplatz, maar op de Mohrenstraße, om te 
kijken naar de mussen die recht tegenover hem in de dakgoot 
zaten en zich met voortdurend getjilp en gehup, waarop dan 
een afschuddend gefladder volgde, overgaven aan de extra-
vaganties van een ordelijk of misschien ook onordelijk ge-
zinsleven. Hij zat er juist over na te denken of hij om moraal-



 49 

pedagogische redenen niet een kleine blaaspijp aan moest 
schaffen om door het afschieten van kleine kleikogeltjes voor 
wat meer ascese te zorgen, toen hij buiten op de gang de bel 
hoorde. Op dit uur moest zijn hospita eigenlijk nog thuis zijn 
en daarom bleef hij voorlopig rustig op zijn observatiepost, 
tot het een paar keer herhaalde bellen hem aanleiding gaf om 
te kijken wat er aan de hand was.  
 Baron Papageno had buiten de postbode verwacht en was 
niet weinig verrast in plaats daarvan de jonge graaf voor zich 
te zien. ‘Ah, Waldemar! Hartelijk welkom. Wat veranderen 
de tijd en de jeugd! Ik sliep altijd nog om elf uur, en jíj bent al 
op en gelaarsd en gespoord om visites af te leggen. Maar geef 
me alsjeblieft je jas. Of als je van mijn diensten geen gebruik 
wilt maken, ook goed; ook het oude “Een man zorgt voor 
zichzelf” heeft zijn voordelen. Hier aan deze kleerhanger, als-
jeblieft. En mag ik je nu voorgaan en je gids zijn? ... Zal ik het 
raam dichtdoen?’  
 ‘Ik denk,’ zei de jonge graaf, ‘dat we het moeten laten zoals 
het is.’  
 ‘Goed. Of liever: des te beter. Er gaat niets boven frisse 
lucht. Ik gaf me juist over aan natuurhistorische waarnemin-
gen en wel van het liefdesleven van een mussenfamilie in de 
dakgoot aan de overkant. Niets is interessanter dan zulke 
waarnemingen. En waarom? Omdat we daaruit af kunnen 
leiden dat ook het intricaatste uit de dierenwereld parallellen 
in ons eigen leven kent. Heus, Waldemar, niets is verder be-
zijden de waarheid dan het idee dat de soort homo iets heel 
bijzonders is.’  
 De jonge graaf knikte instemmend. Maar de oude baron 
vervolgde, zonder zich ook maar iets van twijfel of instem-
ming aan te trekken: ‘Kijk, Waldemar, die mussen. Mijn pas-
sie! Iedere leeftijd heeft zijn eigen passies, en mussen zijn uit-
eindelijk nog niet de ergste. Mooi zijn mijn vrienden aan de 
overkant wel niet en ook niet kieskeurig, eigenlijk in niets; in-
tegendeel: altijd frère cochon, maar ook altijd amusant, en dat 
is voor mij het belangrijkste. Want de meeste dieren – weer 
volgens een hogere analogie – zijn ontzettend vervelend, 
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waaronder zelfs dieren die geliefd zijn en ik zou haast zeggen 
voorrang krijgen. Neem bijvoorbeeld de haan. Hij denkt dat 
hij heel wat is en is toch eigenlijk alleen maar een dwaas. Bui-
ten het ambt dat hij bekleedt en waarover ik op dit vroege 
uur niet graag wil spreken, wat doet hij verder nog dat de 
moeite waard is? Niets. In de zomer volgt hij vanaf drie uur 
zijn dienstregeling. Maar dat is me te weinig. En vergelijk 
hem nu eens met de mus. Altijd in een goed humeur, spraak-
zaam, fideel. Overal kijkt hij in, alles wil hij weten, alles wil 
hij hebben – de echte Pruisen in de wereldgeschiedenis van 
de vogels... Maar ik sta maar te kletsen, mussen zijn nu een-
maal mijn stokpaardje, een wat eigenaardig beeld. En neem 
nu plaats, alsjeblieft... Sigaretten? Of een ochtendcognac?’  
 En hij liep in de kamer heen en weer om eerst een kistje si-
garetten en daarna een asbak en een aansteker voor de jonge 
graaf neer te zetten. Toen dat eindelijk achter de rug was, 
nam hij zelf plaats en keek met zijn vriendelijk-grijze ogen, 
die slim en onbeduidend de wereld in keken, zijn bezoeker 
aan.  
 ‘Ik kom,’ begon die, ‘voor een wat difficiele aangelegen-
heid...’  
 ‘Geldzaken dus,’ interrumpeerde Papageno en probeerde 
te lachen. Want financieel stond hij er niet zo goed voor.  
 ‘Nee, dat niet, beste baron. Het gaat eerder om een zaak 
van gevoelens en van stand. Eerlijk gezegd ben ik van plan 
om te trouwen.’  
 ‘Ah, charmant. Een bruiloft. Waarachtig, beste Waldemar, 
je zou met geen beter nieuws kunnen komen. Ík heb de boot 
gemist en draag nu mijn vrijgezellenpantoffels. Maar als ik 
hoor dat een ander het erop wil wagen, dan word ik altijd 
hevig jaloers en ik hoor niets dan orgels en dansmuziek en 
zie niets dan boeketten en kleine satijnen schoentjes. Die zijn 
ook een passie van me, bijna nog meer dan mussen. En uit al-
le ovens komen dan koeken en ’s avonds stijgen er uit het 
park vuurpijlen op in de zwartblauwe lucht, en in het café, 
wat altijd het interessantste blijft, is er niets dan rokjes, keurs-
lijfjes en kousen.’  
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 ‘Mijn bruiloft, beste baron, als die al plaatsvindt, zal waar-
schijnlijk eenvoudiger verlopen. Ik heb namelijk niet iemand 
gekozen van de freules van het land en ben, gezien vanuit 
ons standpunt, een heel stuk afgedaald...’  
 ‘Ook dát heeft zijn voordelen. Nieuw geld?’  
 ‘Nee, baron, u moet nog een niveau lager. Ik ben van plan, 
als het meisje tenminste toestemt, me te verloven met de zus-
ter van mevrouw Pittelkow, met Stine.’  
 De baron was opgesprongen. Maar snel beheerste hij zich 
weer en zei, terwijl hij ging zitten: ‘Daar zul je wel je reden 
voor gehad hebben. Bovendien weet ik van honderd dingen 
die ik meegemaakt heb, om niet te zeggen uit eigen ervaring, 
welke grillen de god Amor heeft en van welke sprongen en 
afwijkingen hij houdt. Je kunt bijna zeggen dat hij een voor-
liefde voor uitzonderingen heeft. Maar je oom? Je familie?’  
 ‘Dat is juist de reden, baron, waarom ik naar u kom. Dat 
mijn familie nooit toestemming zal geven, weet ik zeker; ook 
zal ik nooit proberen die te krijgen. Ik respecteer de heersen-
de opvattingen. Maar je kunt in een situatie komen van een 
feitelijk conflict met wat je zelf als volkomen geldig erkent. 
Zo is mijn situatie. Mijn familie kan nooit akkoordgaan met 
de stap die ik wil zetten, en dat hoeft ook niet, maar ze kun-
nen die accepteren en vergeven. En die vergeving wil ik, ver-
der niets. Ik wil geen goede woorden horen, maar als het kan 
ook geen kwade. Voor mij is het genoeg als ik zeker ben van 
een bepaalde belangstelling, waarin dan uiteindelijk toch al-
tijd nog een restje liefde zit. En om die belangstelling te krij-
gen heb ik een pleitbezorger nodig. Denkt u dat mijn oom 
geneigd zou kunnen zijn die pleitbezorger te zijn? U kent 
hem beter dan ik. Ze vinden hem trots en soms uit de hoogte; 
aan de andere kant heb ik hem in situaties gezien die juist het 
tegendeel waren. U weet wel, baron, welke situaties ik be-
doel. En vertelt u me nu eens, wat ik van mijn oom verwach-
ten kan? Bent u van mening dat ik een heftige scène vol on-
aangenaamheden en misschien vol beledigingen tegemoet ga, 
dan zie ik bij voorbaat af van een poging om hem te vragen 
als pleitbezorger bij mijn ouders.’  
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 De baron keek voor zich uit en draaide aan zijn grijze, wat 
druilerige snor. Toen hij ten slotte inzag dat hij hoe dan ook 
iets moest zeggen, liet hij zichzelf achterovervallen in zijn 
schommelstoel en zei, terwijl hij nu evenveel naar het plafond 
keek als hij eerst naar de grond had gestaard: ‘Beste Haldern, 
wie raad geeft, raakt er makkelijk bij betrokken. En ik word 
er niet graag bij betrokken, nergens bij. Maar je wilt mijn me-
ning, en daarom moet ik die geven en mijn voorzichtigheid 
opofferen. Nou dan: het lijkt mij absoluut noodzakelijk dat je 
met je oom gaat praten.’  
 ‘Ik ben blij met die bevestiging van mijn eigen mening.’  
 ‘Je moet met hem gaan praten, zeg ik, in ieder geval, al 
weet ik dat hij een volkomen onberekenbaar heerschap is en 
een combinatie van louter tegenstellingen of tenminste van 
eigenschappen die daarop lijken. Hij zit, en in zoverre ligt de 
zaak voor jou voorlopig niet al te gunstig, tot over zijn oren in 
de eigenwaan en de vooroordelen over stand, en toch kan het 
net zo goed zijn dat hij je kust en omarmt en om te beginnen 
zegt dat hij peetvader wil zijn. Wis en waarachtig.’  
 Waldemar glimlachte voor zich uit, maar het was een 
glimlach die meer twijfel dan instemming uitdrukte.  
 ‘Ja, Waldemar. Je glimlacht. En als ik je oom op zijn alle-
daagse en gemiddelde humeur beoordeel, kan ik alleen maar 
zeggen dat je recht hebt om te glimlachen. Maar ik herhaal: 
hij is ook in staat tot een volkomen tegengestelde opvatting 
en ik heb hem bij de club en ook elders dingen horen zeggen 
die me het bloed in de aderen deden stollen.’  
 ‘En bij dit soort kwesties?’  
 ‘Zoals je zegt: juist bij dit soort kwesties. Of het voor of na 
de oorlog was, doet er niet toe, maar het is nog geen tien jaar 
geleden dat de jongste van Schwilow zich verloofde met Du-
perré, ballerina comme il faut. Je zult je haar nog wel herinne-
ren en toen over de zaak gehoord hebben. Nou, Waldemar, 
als ik zeg dat Duperré wat haar reputatie betreft een deukje 
had, zegt dat eigenlijk niets, want ze was één en al deuk van 
top tot teen (die teen zelf was bij haar natuurlijk het beste), en 
iedereen was buiten zichzelf en de club royeerde de arme 
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Schilow, die ze toen Schmilow en ik weet niet wat nog meer 
noemden. Iedereen met de duim omlaag. Maar wat deed je 
oom? Hij stak demonstratief zijn duim omhoog. En toen ik 
hem op weg naar huis naar het waarom vroeg, bleef hij voor 
de oprit van prins Georg staan, waar beneden de dikke plan-
ken liggen of toen tenminste nog lagen, en peroreerde zo luid 
in de Behrenstraße, dat de schildwacht naar het ijzeren hek 
van de oprit kwam om te zien wat er eigenlijk aan de hand 
was. En wat was het wat hij zei? Dat was de eerste verstandi-
ge stap die de familie Schwilow in vijfhonderd jaar deed. Een 
was er bij de Kremmerdamm in de zogenaamde “eerste Ho-
henzollernslag” voor de pas gestichte Nürnbergerei gesneu-
veld, wat ook niet bepaald het slimste was, maar sindsdien 
zweeg de geschiedenis over hen, wat maar een geluk was, 
omdat ze anders alleen maar over imbecielen en in het gun-
stigste geval over allerlei doorsneewaar had moeten berich-
ten, van lege middelmatigheden, die zich met de omwonende 
Ihlows (die net zo als de Schilows waren) aan één stuk door 
verzwagerden en zich onafgebroken wijdden aan de taak de 
zestien voorouders die ze al in de tijd van Albrecht de Beer 
hadden op tweeëndertig, vierenzestig en honderdachtentwin-
tig te brengen. Wat dan ook, zoals niet nog eens uitgelegd 
hoeft te worden, allang gelukt is. Want al bij het begin van de 
regering van de grote keurvorst hadden ze dat aantal volge-
maakt. En in dezelfde mate als de voorouders groeide ook de 
stultitia, de enige historisch gedocumenteerde stammoeder 
van het geslacht. “En let nu op, Papageno” (zo eindigde hij), 
“wíj maken het niet meer mee en kunnen het alleen vanaf een 
andere planeet – misschien Venus, wat ik het liefste had – be-
kijken, maar ik zeg je dat die ballerina de hele familie weer op 
de been helpt, de hele stamboom, die juist daarom voor ons 
en de mensheid zo dor is, omdat hij voor zichzelf zo prachtig 
groeit en bloeit, krijgt weer een ander aanzien, en waar tot nu 
toe altijd alleen maar een districtscommissaris of een dijk-
graaf stond, daar staan vanaf anno 1900 jonge genieën, veld-
heren en staatslieden, en de een of andere veelschrijver 
schrijft een dik boek en bewijst met grafschriften en doopac-
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tes dat Duperré de dochter of kleindochter van admiraal 
graaf Duperré was, dezelfde schitterende Duperré die in 1830 
Algiers bombardeerde, de dei van Tunis gevangennam en 
bijna net zo voornaam was als de Montmorencys of de Lusig-
nans. Heus, baron, ik ken families en familiegeschiedenissen 
en op mijn erewoord: als het oude bloed niet ververst wordt, 
kun je de hele familie laten begraven. En voor verversing zijn 
er maar twee legitieme middelen: illegitimiteiten of mesalli-
ances. En omdat ik hecht aan strenge zeden, ben ik natuurlijk 
voor mesalliances.”’  
 Waldemar keek voor zich uit. Daarna nam hij het woord 
en zei: ‘Goed, daar zou ik troost en hoop uit kunnen putten 
en een vriendelijke reactie van mijn oom tenminste als moge-
lijkheid kunnen verwachten. Maar moet ik u, beste baron, 
herinneren aan de oude zin die bij onze hele adel zo gebrui-
kelijk geworden is? Ja, boer, dát is heel iets anders. Altijd de an-
der, de ander. Wat voor de Schilows geldt, geldt daarom nog 
niet voor de Halderns. De “ander”, denkt iedereen, mag alles 
overkomen, maar hemzelf niets. Het is merkwaardig om te 
zien hoe onverschillig oude families elkaar beoordelen, en 
wat voor arsenaal aan spot er gebruikt wordt om gelijkgezin-
de en concurrerende machten belachelijk te maken. Maar die 
spot, dat moet ik nog een keer zeggen, is er altijd alleen maar 
voor de “ander”. Wat kunnen mijn oom de Schilows schelen? 
Hoe meer ballerina’s, hoe beter, want met iedere nieuwe bal-
lerina heeft hij niet alleen nieuwe stof voor de clubroddel, 
maar ook telkens een nieuwe aanleiding om zich met steeds 
groeiende trots bewust te worden van het enorme verschil 
tussen de verduperréde Schilows en de bovenpriesterlijk zui-
ver gebleven Sarastro-Halderns. Dat gaat door alle adelsge-
schiedenissen en herhaalt zich bij iedere familie: hoe vrijer in 
theorie, hoe bevangener in de praktijk, hoe bekrompener en 
angstiger in de toepassing op het eigen ik.’  
 ‘Zo is het, Waldemar, en ik kan niet garanderen dat het bij 
je oom anders is. Maar hoe het ook met hem gesteld is, je 
moet hem onder alle omstandigheden het woord gunnen. Er 
blijft toch altijd een mogelijkheid dat hij instemt, en geeft hij 
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die niet, nou, dan is hij uiteindelijk alleen een oom, alleen ie-
mand die je half respecteert, die je, als het te gek wordt ook je 
respect kunt ontzeggen. En dat is het verschil tussen een oom 
en een vader. Tegenover een vader moet je, ook als hij iets 
verschrikkelijks zegt, rustig blijven en het verschrikkelijkste 
over je heen laten gaan, dat eist het vierde gebod. Maar het 
vierde gebod houdt abrupt op en gaat voor zover ik weet ner-
gens over tot de extra paragraaf “Eer uw oom en tante.” En 
dat is maar een geluk. God, tante! Ik had er ooit een, een 
vreemde vrouw, die God weet wat van me eiste, alleen niet 
het ene: dat ik haar moest eren. Bijna het tegendeel. Nee. 
Oom en tante zijn hors de concours. Tegenover een oom kun je 
van je af bijten; een oom kun je antwoord geven en tegen-
spreken en je staat in het ergste geval als man tegen man, al is 
het met het pistool in de hand. Dus vooruit, Waldemar, voor-
uit.’  
 De jonge graaf stond op, maar de baron wilde hem nog 
niet laten gaan en duwde zijn gast zachtjes weer op de sofa 
terug. ‘Alsjeblieft, Waldemar, je gaat toch niet weg voor je 
mijn Lafitte hebt geproefd? Ik weet het, je geeft er niets om en 
voor jou is het altijd te vroeg, maar ik laat je niet los, en als je 
niet wilt drinken, nip er dan tenminste van. Klinken moeten 
we toch, om het zakelijke onzakelijk en zo mogelijk gezellig 
af te sluiten.’  
 Terwijl hij dat zei, was hij naar een kast bij de muur ge-
gaan waarvan het onderste vak tegelijk zijn wijnkelder was 
en kwam terug met twee glazen en een fles. Aan de manier 
waarop hij ontkurkte herkende je de ervaren drinker en nu 
schonk hij in en klonk. ‘Hoor hoe dat klinkt. Zo harmonisch 
moet alles klinken. Ja, harmonisch, dat is het juiste woord. En 
nu op je gezondheid, Waldemar. Ik leg niet langer beslag op 
je, maar nog wel vijf minuten. Ik moet je namelijk een liefdes-
verklaring doen, die je me niet kwalijk moet nemen. Zo’n 
vieux als ik ben mag je niets kwalijk nemen. Kijk, je hebt zo’n 
goed gezicht, een beetje zwaarmoedig, maar dat maakt niets 
uit, dat geeft nog wat meer charme, en ik durf mijn leven er-
om te verwedden dat je nog nooit iemand kwaad gedaan 
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hebt. Ik heb je meteen in mijn hart gesloten, meteen de eerste 
avond... En nu toost ik nog eens, maar zonder naam. Waarom 
zou ik die ook noemen? Hij staat toch al in je hart gegrift... En 
zie je, je bent me sindsdien nog liever geworden. Het eerste 
moment schrok ik, dat kan ik niet ontkennen, en toen ik ook 
nog goede raad moest geven, werd het me een beetje te veel. 
Maar het diplomatieke, het officiële, dat ligt nu achter ons en 
ik kan spreken zoals ik gebekt ben. En daarom wil ik je eerlijk 
zeggen, maar helemaal onder ons: je hoeft je niet op mij te be-
roepen, ik ben altijd blij als iemand de moed heeft de hele 
zooi te doorbreken. Ook voor die regel van gelijkwaardigheid 
geldt wat voor iedere regel geldt: die geldt tot er een uitzon-
dering optreedt. En godzijdank zijn er uitzonderingen. Leve 
de uitzondering. Leve... Nog een half glas, Waldemar. En wat 
ik je bij het afscheid nog wou zeggen en zelfs moet zeggen: de 
jongste Schilow, waarvan ik je daarnet vertelde, had gelijk, en 
je oom had dubbel en dwars gelijk, en de maatschappij maak-
te zich niet meer druk over Duperré. Er waren nog geen drie 
maanden om of ik trof de huidige barones Schilow auf 
Tzschachtschow, een beetje moeilijk uit te spreken, in de 
Franse schouwburg, waar Subra de barones speelde. Ze zag 
er verrukkelijk uit, ik bedoel Schilow (Subra natuurlijk ook), 
en toen ze tijdens de entr’acte haar hoofdje schudde en daar-
bij de briljanten aan haar oorlelletje heen en weer klonken, 
toen klonk ze tegelijk alle chique mensen bij elkaar. En weet 
je wie haar het meest het hof maakte? Natuurlijk je oom, die 
eruitzag of hij zelf geneigd was het door hem voorspelde 
dikke boek over de grafelijke admiraalsdochter te schrijven. 
Ja, ja, Waldemar, succes en moed. Of laten we beginnen met 
de moed. Van de moed hangt het succes af. En nu: ga met 
God.’  
 Waldemar was intussen opgestaan en had zijn hoed ge-
pakt. Hij bedankte de baron en vroeg of hij, als er zich een 
ernstige ruzie voor zou doen, weer op bezoek mocht komen.  
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Hoofdstuk 12 
 
Toen Waldemar bij baron Papageno op bezoek ging, had hij 
de mening van de baron in een voor hem belangrijke kwestie 
willen horen, maar in die kwestie helemaal geen haast willen 
maken. Integendeel: een bij zijn karakter passend afwachten 
en uitstellen, zelfs maar een paar dagen, was ook deze keer 
zijn plan geweest, en pas door de bemoedigende toon waarop 
de baron gesproken had, was de gedachte bij hem ontstaan 
de goede stemming waarin hij verkeerde te gebruiken en 
meteen bij zijn oom op bezoek te gaan. Daarom sloeg hij van 
de Zietenplatz de Mauerstraße in, keek toen hij het Königs-
marcksche Palais passeerde op naar de tweede verdieping, 
waar hij achter de kleine ramen met een daar sinds jaar en 
dag wonende vriend veel gelukkige uren had zitten praten, 
en stond na nog een bocht voor het ouderwetse, maar verder 
goed onderhouden en schone huis, waar zijn oom al een aan-
tal jaren de bovenste verdieping bezat. Er waren geen por-
tiers, maar in plaats daarvan was er een heel systeem van 
hekken dat, als je beneden – of, wat hetzelfde betekende, voor 
een van allerlei onleesbare koperen borden voorzien parter-
rewirwar – belde, er soms als door een raadselachtige veer-
druk opensprong, maar soms ook níet, en in dat laatste geval 
kwam er geen eind aan het van verdieping tot verdieping be-
nodigde afzonderlijke gebel, dat bij ieder nieuw hek leidde 
tot het verschijnen van uilachtige oude kokkinnen, van wie 
het onderzoekende gedrag nog pijnlijker en indringender 
was dan de vragen die hun ogen stelden. Waldemar was te 
lang en te goed met deze oud-Berlijnse huis- en trapinrichting 
bekend om er gewoonlijk aanstoot aan te nemen, maar van-
daag had dit systeem van versperringen een zekere betekenis 
voor hem, en ieder volgend te passeren hek leek een waar-
schuwing “om het maar niet te proberen”. Zijn meegebrachte 
goede moed overwon intussen iedere twijfel, waardoor hij 
ten slotte bij het derde en laatste hek arriveerde, waar hij door 
een oude mopperpot van een bediende (natuurlijk van het 
platteland), wiens metamorfose tot een bediende van een he-
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renhuis nog niet helemaal gelukt was, met een enigszins ver-
rassende vriendelijkheid ontvangen werd. Meneer de graaf 
was thuis en zou blij zijn met zijn komst. ‘Hij is bezig met zijn 
kopergravures’ (besloot hij) ‘en als hij dáármee bezig is, is hij 
altijd in een goed humeur.’  
 
De bediende ging hem voor om hem aan te dienen en de in-
druk die Waldemar direct bij zijn binnenkomst kreeg, was de 
gunstigst denkbare. Terwijl er door een goede smaak met be-
trekking tot de inrichting altijd al een zekere aangename sfeer 
in de woonkamer van zijn oom heerste, kon je die aangename 
sfeer vandaag zelfs wel gezellig noemen. De ramen stonden 
open en van Unter den Linden klonk de muziek van een ba-
taljon bij de wisseling van de wacht. Maar dat was nog niet 
alles: invallende lichtbundels flitsten op de muren heen en 
weer en op een grote en elegante standaard van mahonie-
hout, waarvan de zijkanten neergeklapt waren, lag een map 
met kopergravures, waarin de oude graaf ijverig en aandach-
tig leek te bladeren. Hij droeg een schotsgeruite pantalon, een 
zijden rok en een fez met een kwastje, al met al een nogal 
vreemde combinatie, die wel helemaal paste bij zijn verzeke-
ring dat het eclecticisme de toekomst had.  
 ‘Ah, Waldemar. Soyez le bienvenu. Hartelijk welkom, jon-
gen. Pak een stoel of kom hier staan... Wat je het makkelijkste 
vindt. Je treft me een beetje opgewonden aan: daarnet heeft 
Amsler me deze map vol Italiaanse gravures gestuurd, en ik 
zwelg in herinneringen. Kijk...’  
 ‘Mantegna...’  
 ‘Ja, Waldemar. Mantegna. Je zult het origineel wel in de 
Brera gezien hebben. Superbe. Wat is het fijn om iemand te 
vinden die dat begrijpt. Iedereen praat over kunst, maar nie-
mand weet er iets van en de weinigen die op de hoogte zijn 
voelen weer niets of tenminste niet genoeg. Ik zou wel eens 
willen weten, of liever niet willen weten wat de baron van 
deze gekruisigde en tegelijk zo prachtig verkorte Christus 
zou zeggen. Mantegna, voor wie ik trouwens een speciale 
passie heb (je hebt toch hopelijk zijn fresco’s in het Gonzaga-
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paleis gezien?), Mantegna, zeg ik, heeft het lijk van Christus 
hier vanaf zijn voetzolen geschilderd, een wonderwerk van 
verkorting, iets klassieks, iets wat nog nooit vertoond was, 
dat wil zeggen in zijn kunst. Ik durf tien tegen een te wedden 
dat de baron me zou verzekeren dat Christus er hier uitzag 
als een afwasbare pop. En als hij zich daartoe opwerkte, was 
dat nog niet het ergste. Want dat moet ik toegeven: de hele 
gestalte heeft iets dwergachtigs, iets koboldachtigs, en nu ik 
het daarover heb, moet ik denken aan een andere vergelij-
king, die bijna samenvalt met de afwasbare pop. Waarachtig: 
deze dwerg-Christus doet me denken aan het uit hout gesne-
den Christuskind in Ara Celi, aan de bambinopop. Vind je 
ook niet?’  
 ‘Inderdaad,’ antwoordde Waldemar, ‘daar doet het aan 
denken. Maar ik ben bang, oom...’  
 ‘... Dat ik je gestoord heb. Nee, Waldemar. Een Italianissi-
mus als jij kan me nooit storen, als ik in Italiaanse herinnerin-
gen zwelg. Absoluut niet. Maar deze dingen storen jóu. Van-
daag tenminste. Je bent verstrooid, je hebt iets op je hart. En 
het kan niet iets kleins zijn, want ik zie in je gezicht iets 
koortsig roods, dat me niet zo bevalt. Ik zal je vertellen, Wal-
demar, wat je zonder mij ook wel weet: dat je leven aan een 
zijden draadje hangt. Degelijkheid dus! Laat iedereen die dat 
wil en kan er maar op los leven, maar ieder naar zijn krach-
ten, en nachten doorhalen is niet voor iedereen weggelegd en 
zeker niet voor jou. Neem me niet kwalijk trouwens. Hoe je je 
ook gedraagt, ik ben geen zedenmeester en in ieder geval de 
laatste om je bij de jongelingsvereniging op te geven; ik lever 
mijn bijdrage. Maar gezondheid, Waldemar, gezondheid; je 
bent voor altijd ingeschreven in het schuldboek van de deugd 
of, om me duidelijker en toch tegelijk nauwelijks minder po-
etisch uit te drukken: je moet leven als een ingemetselde non; 
de anderen vertrouw ik niet. En vertel me nu eens, als dat 
kan: vanwaar die rode vlekken?’  
 Waldemar lachte. ‘Van een te vroeg drankje, oom. Ik ben 
bij de baron geweest en toen ik wou gaan, hield hij me vast 
met een glas Lafitte.’  
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 Nu was het de beurt van de graaf om te lachen. ‘Die goede 
baron. Hij noemt het Lafitte, God vergeve hem, en hij ver-
beeldt zich nog dat hij verstand van wijn heeft. En waarom? 
Omdat hij uitgaat van de gedachte dat een trouwe drinker 
ook een wijnkenner moet worden. Een stelling die volkomen 
verkeerd is en doet denken aan doktoren die trots over hun 
vijftig jaar ervaring praten, nadat iedere patiënt van hen over-
leden is. Heus, Waldemar, wie de hele tijd tussen de restau-
rants Hiller en Dressel pendelt, kan zijn smaak verfijnen, of 
niet. En het laatste is gebruikelijk. Overigens: om elf uur bij 
de baron, wat heeft dat te betekenen? Er moet wat aan de 
hand zijn. Vertel op!’  
 ‘Ik was daar om hem raad te vragen.’  
 ‘Bij de baron? Raad? Nou, dan houd ik het toch liever bij 
zijn Lafitte. Die kun je in het ergste geval met pepsinepastilles 
bestrijden, maar van zijn raad word je niet beter. Waldemar, 
ik zou toch denken... Raad! Nou, ik hoor ook niet tot de zeven 
wijzen van Griekenland, maar vergeleken met de baron... Of 
misschien was die goede Papageno maar een eerste stap. Ver-
tel op. Is het een kwestie die je me kunt vertellen, waarbij ik 
misschien met raad en daad kan helpen?’  
 ‘Ja, oom. En daarom ben ik hier. Het is zoals je zegt: de ba-
ron was maar een eerste stap.’  
 ‘Nou?’  
 ‘Kort gezegd: ik ben van plan om te trouwen.’  
 De oude graaf sloeg met zijn vlakke hand op tafel.  
 ‘Je laat me schrikken...’  
 ‘Ik laat je niet schrikken. Dat is niet het juiste woord, en als 
ik daarnet met mijn hand op tafel sloeg, dan was dat alleen 
maar een levendig of misschien ál te levendig teken van mijn 
belangstelling. Nervositeit, meer niet. Jij hebt altijd mijn be-
langstelling, Waldemar, want ik sta op heel goede voet met 
je, en als ik dat woord niet haatte, omdat er zoveel misbruik 
van gemaakt wordt, dan zou ik het tegenover jou ronduit 
liefde noemen. Waarachtig, jongen, jij bent de beste van alle 
levende Halderns (misschien kunnen we de doden ook nog 
meerekenen), en ik weet niet wat ik allemaal voor je zou kun-
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nen doen. Dat je mijn erfgenaam bent, spreekt vanzelf; ik 
wens je alle geluk van de wereld. Maar één ding, als het één 
ding is, wens ik voor jou níet. Een man als jij trouwt niet. Dat 
ben je aan drie partijen schuldig: aan jou, aan je nakomelin-
gen (die bij ziekelijke mensen als jij nooit uitblijven) en ten 
derde de dame die je uitgezocht hebt.’  
 ‘Het is geen dame.’  
 De oude graaf verschoot van kleur. En onder een half do-
zijn mogelijkheden die door zijn hoofd schoten, was er ook 
een... Nee, nee... En hij beheerste zich weer en zei met her-
nieuwde rust: ‘Geen dame. Wat dan? Wie?’  
 ‘Stine.’  
 De oude graaf sprong op, gooide zijn stoel wel een pas 
achteruit en zei: ‘Stine! Ben je gek geworden, jongen?’  
 ‘Nee, ik ben bij mijn verstand. En ik vraag of je naar me 
wilt luisteren.’  
 De graaf zei geen ja en geen nee, maar ging weer zitten en 
keek Waldemar vragend aan.  
 ‘Ik neem aan,’ vervolgde die, ‘dat je naar me wilt luisteren. 
En als je mijn eerste zin gehoord hebt, word je wel rustiger. Ik 
ben op een leeftijd en in een situatie dat ik zelfstandig mag 
handelen, en ik zál zelfstandig handelen. Daar is allemaal 
niets aan te veranderen; ziekte maakt eigenzinnig en de Hal-
derns zijn dat van nature. Ik kom niet om toestemming aan 
de familie te vragen, die als de wet een weigering toestond, 
geweigerd zou worden. Omdat dat niet het geval is, heeft 
vragen en antwoord proberen te krijgen geen zin. En daarom 
nogmaals: mijn besluit staat vast. Je hoeft geen advocaat voor 
mij te spelen, al helemaal niet voor wat ik van plan ben; voor 
zulke dingen kom ik niet, en als ik toch een goed woordje van 
je vraag, dan is dat, omdat al het hatelijke me van nature te-
genstaat. Haat is voor mij lelijk. Ik vraag een goed woordje 
van je, omdat ik verzoeningsgezind ben en in vrede van deze 
Oude Wereld afscheid wil nemen.’  
 ‘Wat betekent dat? Wat ben je van plan? Waldemar, alsje-
blieft, je wilt voor ons toch niet een van die moderne zelf-
moordkomedies opvoeren en met je Stine na een copulatie – 
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het woord blijft in mijn keel steken – voor de trein springen of 
in Hans-en-Grietje-stijl in een dorpspoel storten? Alsjeblieft, 
Waldemar, bespaar ons tenminste een debuut in de politiebe-
richten.’  
 ‘Dat is het niet. Ik ben gewoon alleen maar van plan te 
stoppen in de Oude Wereld en daar een nieuw leven te be-
ginnen.’  
 ‘En als kolonist te eindigen. Omgang met Chingachgook, 
alias de Grote Slang, en huwelijk van je oudste dochter, gra-
vin Haldern, met de een of andere Unkas of een achterach-
terneef van de laatste der Mohikanen. Wat vind je daarvan? 
En zo geen kolonist, dan toch een cowboy, en zo geen cow-
boy, dan misschien ober op een Mississippischip. Gefelici-
teerd. Waldemar, ik begrijp je niet. Heb je dan geen druppel 
Haldern-bloed in je aderen? Is het dan zo makkelijk uit een 
wereld met vaste en redelijke opvattingen te stappen en bij 
Adam en Eva opnieuw te beginnen?’  
 ‘Goed geraden, oom. Ja, bij Adam en Eva opnieuw begin-
nen, dat wil ik, zo is het. Wat voor jou een schrikbeeld is, is 
voor mij aanlokkelijk. Ik heb me laten vertellen dat alles ver-
loopt volgens de wet van de tegenstelling, die tegelijk een 
wet van het evenwicht is, een nieuwe theorie van deze of ge-
ne; de voorhand is denk ik omstreden. Maar van wie het ook 
afkomstig is, volgens mijn eigen ervaring en ook volgens mijn 
beetje kennis is het volkomen juist. De oude Frederik de Gro-
te haatte het Oude Testament, omdat hij er in zijn jeugd on-
barmhartig mee gekweld was, en de dikke koning hield van 
vrouwen en overschatte ze, doordat ze vijftig jaar lang uit het 
Pruisische hof verbannen waren. Alles wat beneden is, komt 
weer een keer boven, en wat we leven en geschiedenis noe-
men, draait als een rad, la grande roue de l’histoire, zeggen de 
Fransen. En laat me dat nu toepassen. De Halderns hebben 
lang genoeg meegeholpen bij het bouwen van de feodale pi-
ramide om eindelijk het tegendeel of het evenwicht, of hoe je 
het verder wilt noemen, te kunnen verwachten. En daar komt 
nu Waldemar von Haldern en vertoont een neiging weer bij 
Adam en Eva te beginnen.’  
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 De oude man was niet ongevoelig voor dat soort stellin-
gen, die als het niet om verwezenlijking bij een lid van de fa-
milie gegaan was, hoogstwaarschijnlijk zijn goedkeuring ge-
kregen hadden. Er ging een glimlach over zijn gezicht die uit 
moest drukken: “Kijk eens: hij brengt het goed” en misschien 
wist hij zelfs nog dat hij in een overmoedige en aangeschoten 
bui meer dan eens hetzelfde verkondigd had. En daarom ant-
woordde hij op een veel rustiger toon: ‘Waldemar, laten we 
verstandig praten. Ik ben niet zo verrot als je denkt. Ik kan 
dat allemaal volgen en ik stel me de de goddelijke wereldor-
de niet zo voor dat die de rijksalmanak en de ranglijst van of-
ficieren en hoge ambtenaren volkomen dekt. Ja, ik zal je nog 
meer vertellen: er zijn momenten dat ik er tamelijk vast van 
overtuigd ben dat die elkaar níet dekken. En dan komen mis-
schien in de niet te verre toekomst de tijden van regulering 
waar je het net over had, en misschien ook weer de tijden van 
Adam en Eva. En die mogen ook komen, waarom niet? Ik ben 
nooit voor Adam teruggeschrokken, en voor Eva al helemaal 
niet. Maar is het ónze taak, het rad van de wereldgeschiede-
nis dat je daarnet aanhaalde, is het nou net ónze taak om dat 
grote roue de l’histoire zo’n energieke zet vooruit of voor mijn 
part ook achteruit te geven? Laat dat maar aan anderen over. 
Op het ogenblik zijn wij alleen nog de beati possidentes. “Wie 
bezit, staat in zijn recht” is voorlopig nog voor óns geschre-
ven. Waarom jezelf dat bezit ontnemen en op eigen kosten 
een toekomst oproepen waar misschien niemand van profi-
teert, en wij zeker niet. Adam, een nieuw begin van de mens-
heid, paradijs en Rousseau – dat zijn allemaal prachtige the-
mata, waarvoor in de praktijk al diegenen enthousiast mogen 
worden die er alleen iets bij te winnen en niets bij te verliezen 
hebben, maar de Halderns doen er goed aan dat allemaal the-
orie te laten en er niet persoonlijk naar te handelen.’  
 De jonge graaf glimlachte voor zich uit. ‘Ja, oom, dat is het 
algemene, dat iedere dag opgaat. Zeker, ik weet het. Dan gaat 
op wat je zegt. En ik verzeker je dat het beslist niet mijn be-
doeling is om de wereldhervormer of zelfs maar de maat-
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schappijhervormer uit te hangen. Daarvoor ben ik niet ro-
buust genoeg. Maar het bijzondere, het bijzondere.’  
 ‘Welk bijzondere?’  
 ‘Stine.’  
 ‘O ja, die,’ zei de oude Haldern en liet aan alles merken dat 
hij in de loop van het gesprek het uitgangspunt zo goed als 
vergeten was. ‘Ja, Stine... Dwaasheid. Ik ken dat. Een vrijgezel 
die boven de vijftig is, heeft meer dan eens de kans gehad op 
die klip te lopen. Maar dat zijn bevliegingen, koortsaanvallen. 
Zolang die duren, zie je de wereldgeschiedenis vanuit het 
kleine gevoel dat je op dat moment beheerst, maar de vol-
gende dag, of als het erger wordt, het volgend jaar, kom je tot 
bezinning en je ziet de dingen niet meer door het bedrieglijke 
glas van onze verhitte fantasie, maar door de ruit van het al-
ledaagse. Stine! Je moet niet abrupt met haar breken, integen-
deel: ga bij haar op bezoek, zolang je daar behoefte aan hebt, 
ga rustig door met je babbeluurtje met haar, maar er moet een 
moment komen waarop je uitgebabbeld bent en je vergissing 
inziet. Op een goede dag vallen de schellen je van de ogen en 
je kijkt in een afgrond.’  
 ‘In welke?’  
 ‘Dat durf ik van tevoren niet te zeggen, misschien alleen 
maar in die van de verveling, misschien ook in een ergere. En 
de volgende dag schrijf je haar een afscheidsbrief en je begint 
aan je derde reis naar Rome. Rome past toch al bij de Hal-
derns: oud bij oud. Maar Amerika niet. Ja, voor de diggings of 
een goudzoekers-camp vind ik Stine eerlijk gezegd ook te 
goed. Trouwens, wat Stine van Amerika gebruiken kan, is 
een Singer-naaimachine.’  
 Waldemar stond op van zijn plaats. ‘Oom, je hebt vanuit 
jouw standpunt het recht om zo te spreken, en misschien nog 
harder en scherper; het is niet je bedoeling om mij te krenken, 
dat hoor ik en daarvoor dank ik je. Maar niets van wat je ge-
zegd hebt, kan me op andere gedachten brengen; het moet 
blijven zoals het is. Ik voel me tot dat lieve meisje, dat niets 
dan waarachtigheid, natuurlijkheid en goedheid is, niet al-
leen aangetrokken, dat zegt niet genoeg, ik voel me aan haar 
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geketend, en een leven zonder haar heeft voor mij geen waar-
de meer en is voor mij ondenkbaar geworden. Het hoeft geen 
Amerika te zijn; er is misschien ook wel een hoekje hier...’  
 ‘Wat God verhoede...’  
 ‘Dan dus daar. En ik vraag je om bij mijn ouders in Groß-
Haldern, als er verder niets is, in ieder geval te voorkomen 
dat er een groot, heftig protest komt. Een tegen mij uitgevaar-
digde familieban zou ik, als het enigszins kan, willen vermij-
den, al is een ban voor mij nooit zo afschrikwekkend geweest. 
Ik verwacht geen ja en geen zegen; daar zie ik van af, alleen al 
omdat ik dat moet. Ik wil alleen graag horen dat ze zich bij 
het onvermijdelijke neergelegd hebben, dat ze zich daaraan 
onderwerpen, alsof het een lotsbeschikking is, of wat voor 
vroom woord je er verder voor kiest. De jonge dominee kan 
immers woorden ter keuze aanbieden. Als de oude Buntebart 
nog leeft, zou dat nog beter zijn. Het bezit gaat naar mijn jon-
gere broer, al vallen Groß-Haldern en Klein-Haldern onder 
het eerstgeboorterecht; ik zal er via de rechter afstand van 
doen. Ik vraag alleen een wettelijk erfdeel om het nodige te 
kunnen regelen. En nogmaals: wil jij mijn pleitbezorger zijn, 
die me tenminste beschermt tegen de pijnlijkste dingen en die 
voor de toekomst, al is het de verre toekomst, de mogelijk-
heid van een verzoening openlaat?’  
 De oude graaf schudde zijn hoofd.  
 ‘Nee dus. En ook dát is goed, omdat het iets zekers is. Ik 
dank je dat je naar me geluisterd hebt en geen standsuitdruk-
kingen gebruikt hebt en vooral ook niet die Franse woorden 
die bij zulke gelegenheden in onze kringen in zwang zijn. En 
nu vaarwel, ik zie je niet meer terug. Alles wat er nog te doen 
of te zeggen is, wordt door anderen gedaan.’  
 De oude graaf was eveneens opgestaan en ijsbeerde over 
het tapijt. Maar nu bleef hij staan en zei niet zonder ontroe-
ring voor zich uit: ‘En daaraan ben ik schuldig... Ik.’  
 ‘Schuldig? Jij? Schuldig aan mijn geluk? Nee, oom, alleen 
maar dank en nogmaals dank.’ En daarbij pakte hij zijn hoed 
om weg te gaan, maar bleef nog één keer staan, ogenschijnlijk 
in twijfel of hij zijn oom een hand zou geven of niet.  
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 De oude graaf zag het en deed een stap achteruit.  
 Daarbij maakte zijn neef alleen een heel vormelijke buiging 
en stapte daarna naar de deur die naar de gang leidde.  
 Buiten stond Johann, die geluisterd had, al met de jas in 
zijn hand en liet het aan dienstvaardigheid niet ontbreken. 
Maar het nadrukkelijke zwijgen waarin hij volhardde, leek 
toch ook van zijn kant afkeuring te moeten uitdrukken. Hij 
was immers lang genoeg bij Haldern in dienst om over mes-
alliances nog strenger te denken dan zijn meester.  
 
 

Hoofdstuk 13 
 
Pas toen hij weer alleen was, werd de oude graaf zich ten vol-
le bewust van alles wat hij gehoord had. Overigens was het 
bloed hem meteen het eerste moment naar zijn hoofd geste-
gen, maar het rustige spreken van Waldemar en misschien 
nog meer een diepe neiging bij hemzelf tot het aparte en 
avontuurlijke hadden zijn misnoegen bedwongen. Intussen 
kon deze toestand niet voortduren en nu Waldemar weg was 
en de discussie over een prikkelende kwestie gesloten, was 
ook het moment weer aangebroken om de verdrongen eerste 
emoties: verontrusting en schrik, weer op te laten laaien.  
 Inderdaad ook schrik. Hij was de oorzaak van al die ver-
warring, die niet ontstaan was, wanneer hij persoonlijk niet 
op het dwaze idee gekomen was Waldemar mee te nemen 
naar mevrouw Pittelkow. Die faux pas van hem moest vroeg 
of laat ter kennis komen van zijn oudere broer, de majoraats-
heer op Groß- en Klein-Haldern, en als hij dan aangeklaagd 
werd, hardop of in stilte, hoe wilde hij zich dan staande hou-
den? En niet alleen tegenover hém, zijn broer, maar ook te-
genover háár, zijn schoonzuster? Zij was de trotste vrouw in 
de wijde omgeving, een door Petersburgse herinneringen ge-
dragen Koerlandse dame, tegenover wie zelfs de Halderns 
zich maar met moeite staande konden houden en voor wie 
een schoondochter in de stijl van Stine Rehbein gewoonweg 
dood en schande betekende. Hielp het dan, als Waldemar het 
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land uitging en voor altijd emigreerde? Het feit van de enca-
naillering van een Haldern bleef bestaan en daarmee het 
schandaal, de blamage en het ridicule. En dat laatste was het 
ergste.  
 ‘Nee, het kan niet,’ overlegde de graaf, terwijl hij steeds 
opgewondener en nerveuzer door zijn kamer ijsbeerde. ‘Ik 
zal er met geweld tussen komen. Ík ben de schuldige, ja en 
nog eens ja – ik wil het niet van me afschuiven. Maar het is 
niet alleen door mijn domheid zover gekomen; mijn goede 
vriendin zit erachter, die zwarte duivel, mijn goede Pittel-
kow, die met de dag gekker wordt. Want al heeft ze nog zo-
veel bon sens, ze is toch van de hoogmoedsduivel bezeten en 
terwijl ze zich links inbeeldt dat ze met mij kan doen wat ze 
wil, wil ze rechts haar blonde zus met haar vervelende uitge-
streken smoel direct in onze familie manoeuvreren. Maar ik 
zal huize Pittelkow met al zijn bijgebouwen laten zien dat ze 
dan toch buiten de waard gerekend hebben. Ondankbaar 
schepsel. Ik heb haar uit de goot gehaald en dát is het loon 
voor mijn goede daad.’  
 Terwijl hij zo sprak, viel zijn blik toevallig in de spiegel. 
Hij liep ernaartoe, trok zijn rode halsdoek recht en lachte: ‘Zo 
ziet een man van eer er dus uit, de redder van een weduwe 
en vader van een wees... Aangenaam.’ En hij gaf zichzelf een 
compliment. ‘Altijd het oude liedje. Als je in de knoei zit, 
speel je dat je onschuldig bent, je scheldt op je medeplichti-
gen, die meestal veel minder schuld hebben dan jijzelf, en laat 
anderen opdraaien voor de domheden die je hoogst eigen-
handig begaan hebt. En in mijn geval heet dat snode witwas-
sen ook nog aristocratische gezindheid en voelt zich verhe-
ven boven de Pittelkows, die tenminste niet aanstellerig met 
noblesse oblige door de wereld gaan. Treurig. Overal waar je 
kijkt, moet je je schamen. En toch moet er iets gebeuren, al 
was mijn schuld nog tien keer zo groot.’  
 Met die woorden trok hij aan het bellenkoord. ‘Een rijtuig, 
Johann.’ En terwijl die op weg ging naar de dichtstbijzijnde 
standplaats, maakte de graaf zijn toilet, zorgvuldig en voor 
de spiegel, maar wel met de snelheid van een oude militair.  
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 Een halfuur later stopte het huurrijtuig voor de ingang van 
het Invalidenpark. De oude graaf stapte uit en liep dwars 
over de rijbaan naar het welbekende huis, dat er in het felle 
schijnsel van de middagzon als uitgestorven bij stond. Pauli-
ne stond voor het raam en herkende de graaf, toen die met 
haastige pas op haar woning af koerste. ‘Got,’ zei ze, ‘nou al 
overdag!’ Maar daarbij trok ze toch haar kraag recht en gooi-
de haar keukenschort achter de kachel. En nu hoorde ze de 
bel.  
 ‘Mama thuis?’  
 Olga wilde “even kijken”, maar de graaf was niet in een 
stemming om zich op zijn eigen territorium aan allerlei bela-
chelijke aanmeldingsformaliteiten te onderwerpen en stapte 
dus, achter Olga aan de voorkamer binnen.  
 ‘Goedendag, weduwe.’  
 Mevrouw Pittelkow zag dat hij in een slecht humeur was 
en antwoordde daarom, zonder van haar plaats bij het raam 
op te staan, op uiterst onverschillige toon: ‘Goeiedag, graaf... 
Wat is het vreselijk heet...’  
 De oude graaf gaf geen blijk van zin in een gesprek over 
het weer, maar liet zich zonder plichtplegingen op de sofa 
vallen en zei, terwijl hij zich met zijn zakdoek wat frisse lucht 
toewuifde: ‘Ik kom vandaag voor een ernstige zaak, Pauline. 
Wat is dat met Stine?’  
 ‘Met Stine?’  
 ‘Ja. Ze heeft het aangelegd met mijn neef. En nu is hij gek 
geworden en wil met haar trouwen. En wie is de schuldige? 
Jij, Pauline. Jij hebt me dat geflikt. Jij, alleen maar jij. Stine zet 
nog geen stap zonder jouw toestemming; ze heeft nooit iets 
anders gedaan dan wat jij wilde of goedkeurde, en jij bent de 
oorzaak van dit schandaal. Ik vraag je waaraan ik dat ver-
diend heb. Nou, we zullen zien wat ervan komt. Jij mag wil-
len wat jij wilt, ik wil wat ik wil. De wereld is gek genoeg ge-
worden, maar we zijn nog niet zover dat huize Haldern en 
huize Pittelkow arm in arm in het strijdperk treden tegen hun 
eeuw. Nee, Pauline. Van dergelijke onzin ben ik niet gediend, 
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en wat ik van je eis, is dat je een eind maakt aan dit kinder-
achtige gedoe.’  
 ‘Ken ik niet.’  
 ‘Omdat je het niet wilt.’  
 ‘O, ik wil best. Ik wóu het al, toen ik het aan zag komen. 
Het is ongelukkig voor mijn Stine.’  
 ‘Wat?’  
 ‘Het is ongelukkig voor mijn Stine. Ja, graaf. Of denkt u 
dat ik zo dom ben dat ik zoiets gelukkig vind? O jee, daar is 
meneer de graaf weer uit Gekkenland, en heel fatsoenlijk. En 
luister nou eens even. Hier aan de overkant woont een slo-
tenmaker, een kunstslotenmaker, en die heb een neef, een al-
leraardigste vent, die bij de “Meikevers” diende – maar nu is 
hij weer in de zaak. Nou, die liep afgelopen zomer de hele 
tijd achter Stine aan, en als díe het meisje neemt, dan ga ik 
komende zondag naar de dom of naar de dominee om uit te 
huilen en de lieve God te danken voor zijn grote weldaad en 
genade, wat ik nou al een hele tijd níet gedaan heb. Ja, graaf, 
zó staan de zaken. Mijn Stinechen is geen meisie dat aan ie-
mand gaat hangen of met geweld iemand binnenhaalt, en dat 
hoeft ze ook niet. Die krijgt wel iemand. Is gezond en proper 
en zonder één smetje, wat niet iedereen van zichzelf ken zeg-
gen. Hè?’  
 ‘Kom me daar niet mee aan. Dat zijn uitvluchten en praat-
jes, alleen om ervan af te zijn. Daar gaat het niet om. Smetjes! 
Wat heet smetjes? Ik heb Stine niets aangepraat, ik weet dat 
ze een goed kind is. Maar wat moet dat met die “smetjes” van 
jou en “wat niet iedereen van zichzelf kan zeggen”? Bedoel je 
mij? Voor mijn part. Dat doet me niets, daar ben ik overheen. 
Maar je bedoelt mijn neef, en dat prikkelt me en ergert me, 
omdat dat weer je slechte karakter laat zien. En zo niet je 
slechte karakter, dan toch dat je hard bent en zonder echte 
goedheid. Wat moet dat met dat hatelijke verwijt en je spot-
tende gezicht daarbij? Waldemar is een arme, ongelukkige 
vent en kan geen degens slikken of een aambeeld op zijn 
borst laten leggen. En wil jij dat een “smetje” noemen, nou, ga 
je gang. Maar zijn ziekte en zijn ellende zijn het juist die hem 
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tot eer strekken. Want waar heeft hij het van? Van de oorlog 
heeft hij het. Hij was nog geen negentien en een tengere, dun-
ne vaandrig bij de dragonders en hij zag eruit als melkpap, 
dat is wel waar. Maar hij was een Haldern. En omdat hij dat 
was, was hij de eerste van het eskadron die bij de vijand 
kwam, en voor het carré dat ze op moesten blazen, zakte hij 
in elkaar, twee kogels en een bajonetsteek en het paard over 
hem heen. En dat was te veel voor de jonge man. Twee jaar 
heeft hij gelegen en gedoktert en gesukkeld, en nu scharrelt 
hij ziek en zwak de wereld rond, en omdat hij niet weet wat 
hij moet doen, gaat hij bij Stine op bezoek en wil met haar 
trouwen. Dat is onzin. Maar kom niet bij me aan met allerlei 
hatelijke opmerkingen, die de arme jongen niet verdient. Hij 
heeft het IJzeren Kruis en ik wil dat je met respect over hem 
praat.’  
 Pauline moest lachen. ‘Got, graaf, als iemand dat hoort, dat 
zal hij waarachtig wel denken dat ik iemand wil bespotten, 
omdat hij een brave jongen geweest is. Maar dat is ook een 
van jullie grillen, dat jullie altijd denken dat wij er niks van 
begrijpen en niks weten van vaderland en amper van coura-
ge. Maar hoe staan de zaken? Goeie hemel, ik ben ook voor 
het vaderland en voor Wilhelm, en wie zijn leven gewaagd 
heeft, daar heb ik respect voor en ik hoef me niet nog eens te 
laten vertellen dat ik respect voor hem moet hebben. En dan, 
graaf, kom niet altijd meteen met de Halderns aanzetten. Ik 
kon ook mensen, die waren ook negentien en geen Halderns 
en zaten níet op een paard, nee, altijd alleen maar met de be-
nenwagen, en ze moesten ook altijd vooruit. En op het laatst, 
als het bergop ging en ze niet meer konden, hielden ze zich 
vast aan de struiken, omdat ze anders achterover naar bene-
den vielen, en de hele tijd die verdomde dingen ertussen, die 
zo knarsen en een geluid maken als een koffiemolen. Nee, 
nee, graaf, de Halderns hebben het niet alleen gedaan en de 
jonge graaf ook niet. Maar hij heb zijn plicht gedaan en zijn 
gezondheid opgeofferd, en daarom zal ik niks van hem zeg-
gen – ik bijt nog liever mijn tong af. Ik wou alleen maar zeg-
gen dat Stine geen smetje heb. En daar blijf ik bij. En omdat 
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we het er toch over hebben, ik blijf er ook bij dat er met de 
graven vaker iets is dan met ons soort mensen, en al helemaal 
met Stinechen. Ik weet niet hoe de dokters het noemen, maar 
ik weet wel dat er al vanaf de overgrootvader smetjes zijn. En 
die overgrootvaders, wat zo de tijd van een dikke koning 
was, nou, die waren erg. En de Halderns zijn vast ook niet 
anders geweest dan de anderen.’  
 ‘Het is goed,’ zei de oude graaf, die zijn kalmte terugge-
vonden had. ‘Wat je daarnet het eerste zei over de slotenma-
ker aan de overkant en zijn neef, dat is de hoofdzaak, dat 
heeft me overtuigd. Ik denk nu dat jij onschuldig bent in deze 
kwestie, en ik moet ook toegeven: dat is ook niets voor jou. Jij 
bent veel te slim en te verstandig om zulke onzin te beginnen. 
Want je zegt het zelf al: onzin is het en ook nog een ongeluk. 
Ook nog voor allebei.’  
 Pauline knikte instemmend.  
 ‘Dus een ongeluk, zeg ik. En laten we nu overleggen hoe 
we dit oplossen of tenminste beperken en de zaak weer in 
orde brengen. Waldemar is eigenzinnig (dat zijn alle zieken) 
en zal zijn plan niet laten varen, daar ben ik van overtuigd. 
We kunnen dus alleen iets bereiken, wanneer we op de ande-
re partij, op jouw zuster, invloed krijgen.’  
 Mevrouw Pittelkow haalde haar schouders op.  
 ‘Je wou zeggen: zíj heeft ook genoeg eigenzinnigheid. En 
ik zou het haast geloven. Bovendien heeft praten geen zin, 
zolang Stine nog de mogelijkheid heeft om Waldemar te zien 
en te spreken. Hém zal ze natuurlijk liever horen dan ons. Ie-
dereen hoort het liefste wat hem vleit en hem goeddoet. Ik zie 
dus maar één middel: ze moet weg. En daarbij stel ik je alles 
ter beschikking. Denk eens even na. Ze zal toch ergens op de 
wereld, in de Prignitz of de Uckermark, een vriendin of fami-
lielid hebben, en zo niet, dan moeten we zoiets uitvinden. 
Daar moet ze naartoe. Als ze hier maar weg is, weg. Tijd ge-
wonnen, alles gewonnen. En als er eerst maar een scheiding 
is, en ze hebben allebei twee weken lang ingezien dat je ook 
nog zonder kusje in de maneschijn kunt leven, dan hebben 
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we tenminste een goed begin gemaakt. En dan zien we ver-
der.’  
 Mevrouw Pittelkow was het daar in grote lijnen mee eens 
en viel, toen Haldern haar ook verteld had dat Waldemar 
naar Amerika wilde, snel weer terug in haar alledaagse, ge-
zellige toon. ‘Ik was er vanaf het begin op tegen. En nou wil 
hij ook nog naar Amerika! Gottegot, wat wil hij daar? Dan 
moeten ze hard aanpakken en zeven uur in de felle zon, dan 
valt hij om. Vanmorgen vroeg droegen ze hier iemand van de 
bouw voorbij en dat was ook nog een sjouwer met een snor 
en een soldatenpet, wat altijd de sterksten zijn. En nou zo’n 
arme invalide. Graaf, ik doe het wel en ga meteen naar Wan-
da, die moet een verhaaltje voor me bij mekaar liegen. En als 
ik dat heb, dan pakken we Stine in, naar Alt-Landsberg of 
naar Bernau met het ooievaarsnest of naar Fürstenwalde. Ze 
wil altijd bijstaan en helpen, en wij moeten haar iets wijsma-
ken over bijstand en hulp.’  
 De graaf was blij, en zo gingen ze uit elkaar.  
 
 

Hoofdstuk 14 
 
Toen de graaf weg was, doste mevrouw Pittelkow zich piek-
fijn uit, pakte haar pelerine en ging naar de Tieckstraße om 
met Wanda te overleggen wat hun te doen stond en in welk 
Brandenburgs gat Stine het beste ondergebracht kon worden. 
Ze herinnerde zich dat Wanda een oude halfzuster had, die 
getrouwd was met een slager in Teupitz; als ze nu eens zei-
den dat daar een kleintje gekomen was en dat die man met al 
zijn kinderen hulp in de huishouding nodig had? ‘Ja, zo moet 
het lukken. En as iemand in Teupitz is, komt hij daar niet zo 
gauw weer weg. En die vrouw zal haar wel vasthouden – zo-
veel zal ze toch wel van Wanda gehoord hebben, dat ze niet 
meteen loslaat. En als er net geslacht wordt, ken Stine kijken 
en dan heb ze een beetje verstrooiing.’  
 In die richting gingen de gedachten van mevrouw Pittel-
kow, die terwijl ze die plannen maakte, niet kon vermoeden 
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dat er ongeveer op dat moment al besluiten genomen waren 
die alle verdere slimme plannen overbodig maakten.  
 
Toen Waldemar afscheid had genomen van zijn oom, leidde 
zijn weg eerst naar slot Bellevue en vandaar naar een zomer-
se uitspanning, die een paar honderd meter verder stroom-
afwaarts lag en die hij gewoonlijk opzocht, iedere late mid-
dag voor hij naar Stine ging. Daar in de schaduw van oude 
bomen gaan zitten peinzen en dromen, daar hield hij van. De 
waard en waardin van die uitspanning kenden hem allang en 
ook was hij een intimus van de talrijke mussen die daar leef-
den en die, zodra hij plaatsgenomen had, altijd rond zijn tafel 
hupten en de brokjes en kruimels van het speciaal voor hen 
bestelde stuk taart oppikten. Dat was vandaag allemaal net 
als anders en alleen de obers, die hun hoofden nieuwsgierig 
bij elkaar staken, hielden zich ogenschijnlijk bezig met de 
vraag wat hun vaste gast van de late middag vandaag al op 
zo’n vroeg uur hierheen gebracht kon hebben. Want het was 
pas twee uur. Waldemar had er plezier in om die kleine 
nieuwsgierigheid te observeren en kon van de gezichten van 
de obers precies de loop van hun gesprek aflezen, alsof hij 
hen vanachter de dichtstbijzijnde boom had kunnen afluiste-
ren. Er ontging hem toch al niets, en nadat hij een tijdlang de 
rookwolken uit de recht ertegenover gelegen ijzerfabriek van 
Borsig had zien komen en wegtrekken naar de Jungfernheide, 
richtte hij zijn blik weer opzij en telde daarbij de brugpijlers 
of de bootjes op de Spree die uit de stad de rivier afzakten. 
Hij voelde geen spoor van opwinding en hield zich, wat trou-
wens bij zijn karakter paste, nauwelijks nog bezig met het ge-
sprek dat hij zojuist met zijn oom had gehad. Als hij dan geen 
vrede kon hebben, was het voor hem al veel, dat hij die van 
zijn kant eerlijk en oprecht gewild had. En dat was immers 
het geval. Uit dat bewustzijn groeide voor hem iets van troost 
en berusting, en al was berusting ook niet het allerbeste en 
niet de vrede zelf, het was toch wat vrede het meest benader-
de.  
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 Hij bleef wel een uur. Pas daarna stond hij op en liep naar 
de uitgang. Maar van buitenaf keek hij over de houten schut-
ting nog een keer achterom de tuin in. Daar was weer het 
muziekpodium met de wankele lessenaars en vlak daarachter 
het primitieve buffet met de dwarslatten met de inkepingen, 
waaraan talloze bierviltjes als schilden hingen. En vlak daar-
naast en half overwoekerd door een acacia stond de juist door 
hem verlaten tafel, waar op het blad nu licht en schaduw 
dansten. Hij kon zich van dat alles niet losmaken en prentte 
het zich in, alsof hij een zeker voorgevoel had dat hij het niet 
terug zou zien. ‘Geluk, geluk. Wie zal zeggen wat je bent en 
waar je bent? In Sorrento, met uitzicht op Capri, voelde ik me 
ellendig en ongelukkig, en híer was ik gelukkig.’ En nu liep 
hij verder stroomafwaarts tot de Moabiterbrücke, omdat hij 
van plan was langs de andere oever terug te gaan. Maar toen 
hij aan de overkant was, liep hij langzaam en met af en toe 
een pauze in de richting van de Humboldtshafen en ten slotte 
van het Invalidenpark. Daar bleef hij staan om het huis tegen-
over hem te bekijken. Stine stond boven voor het raam. Hij 
groette met zijn hand en liep daarna de trap op naar haar wo-
ning.  
 
Stine ontving hem al bij de deur, blij hem te zien, maar toch 
een beetje bezorgd, omdat hij anders nooit voor de scheme-
ring kwam.  
 ‘Wat is er?’ zei ze, ‘je ziet er zo anders uit.’  
 ‘Dat kan zijn. Maar er is niets. Ik ben volkomen rustig.’  
 ‘Ach, zeg dát nou niet. Als je zegt dat je rustig bent, ben je 
het juist niet.’  
 ‘Hoe weet je dat?’  
 ‘Ik denk dat iedereen dat wel leert, daar zorgt het leven 
voor. En verder weet ik het van Pauline. Als die tegen me 
zegt: “Stine, nou ben ik weer gerust,” dan is het altijd nog erg 
genoeg. Maar vertel nu eens wat er is?’  
 ‘Wat er is? Een kleinigheid. Eigenlijk niets. Ik ben in mijn 
familie altijd eenzaam geweest, en nu ben ik nog wat eenza-
mer . Dat merk je even, maar niet lang...’  
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 ‘Je verzwijgt iets voor me. Zeg wat er is!’  
 ‘Zeker, daarvoor ben ik hier. Dus luister. Ik ben bij mijn 
oom geweest om hem te vertellen... ja, wat, Stine? Om hem te 
vertellen dat ik van je houd...’  
 Stine begon te beven.  
 ‘... En dat ik met je wil trouwen... Ja, trouwen, niet om van 
jou een gravin Haldern te maken, maar gewoon een Stine 
Haldern, een lieve kleine vrouw, en dat we dan naar Amerika 
wilden. En voor die stap vroeg ik zijn toestemming of in ieder 
geval voorspraak bij mijn ouders.’  
 ‘En?’  
 ‘En die voorspraak weigerde hij.’  
 ‘O, wat heb je gedaan?’  
 ‘Had ik het niet moeten doen?’  
 ‘Wat heb je gedaan?’ herhaalde Stine en voegde er meteen 
aan toe: ‘En ik, arm meisje ben de schuldige. Ik ben schuldig, 
omdat ik het heb laten gaan en me nooit echt afgevraagd heb: 
wat komt ervan? En als die vraag bij me opkwam, verdrong 
ik hem en liet hem niet opkomen en dacht alleen maar: wees 
blij, zolang je blij kunt zijn. En dat was niet goed. Dat het niet 
eeuwig kon duren, dat wist ik, maar ik rekende toch op heel 
wat dagen. En nu is het allemaal verkeerd geweest en ons ge-
luk is weg, veel sneller dan nodig, alleen omdat jij wou dat 
het blijvend zou zijn.’  
 Waldemar wilde haar tegenspreken, maar Stine stond dat 
niet toe en zei, terwijl haar stem ieder moment bezwerender 
en dringender werd: ‘Je wilt naar Amerika, omdat het hier 
niet gaat. Maar geloof me nu maar: dáár gaat het óók niet. 
Het zou een tijd goed kunnen gaan, misschien een jaar of 
twee, maar dan zou het ook daar voorbij zijn. Denk maar niet 
dat ik het verschil niet zie. Kijk, ik was trots dat ik van zo’n 
goed hart als dat van jou kon houden, en dat dat ook van mij 
hield, dat was het grootste geluk van mijn leven. Maar ik zou 
mezelf onnozel en kinderachtig vinden, als ik voor gravin 
Haldern zou willen spelen. Ja, Waldemar, zo is het, en er 
komt nu snel een eind aan wat je wilde. Jaren geleden, ik was 
nog een kind, heb ik een keer een feeërie gezien, waarin twee 
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mensen gelukkig waren, maar hun geluk, had de fee gezegd, 
zou voor altijd afgelopen zijn, als er een bepaald woord ge-
zegd of een bepaalde naam genoemd werd. Kijk, zo was het 
ook met ons. Nu heb je dat woord gezegd en nu is het voor-
bij, omdat de mensen ervan weten. Vergeet mij maar; dat kun 
je wel. En al lukt dat niet, ik wil geen keten zijn die je je leven 
lang meesleept. Je moet vrij zijn, juist jij.’  
 ‘Ach, lieve Stine, wat ken je me slecht. Je hebt het over een 
“keten” en dat ik vrij moet zijn. Vrijheid. Nou ja, mijn leven 
was vrij, of wat je vrij noemt, sinds ik uit mijn ouderlijk huis 
wegging, en in sommige dingen ook al eerder. Maar hoe is 
het ondanks dat verlopen? Hoe is het van jongs af aan ge-
weest? We hebben er zoveel over gepraat en ik heb je over 
mijn kindertijd verteld en over de saaie huisonderwijzer, die 
op aanwijzingen de vrome man moest uithangen en me met 
spreuken en geboden en het eeuwige “Wat is dat?” kwelde 
en met de geloofsbelijdenis, die ik nooit begrepen heb, net zo 
min als hij. Maar die arme, treurige man, die (ik zou mis-
schien niet moeten spotten, ík juist niet) altijd een catarre en 
een liefdesverhouding had, was nog lang niet de ergste. Het 
ergste was dat ik thuis, bij mijn eigen ouders, een vreemde 
was. En waarom? Ik ben er later op gaan letten en heb in 
meer dan één gezin gezien hoe hard ouders voor hun kinde-
ren zijn, als die niet aan heel bepaalde wensen en verwach-
tingen tegemoet willen komen.’  
 Stine, die datzelfde misschien ook in haar bescheiden om-
geving had kunnen waarnemen, knikte instemmend, en Wal-
demar, die blij was met die instemming, vervolgde dan ook: 
‘Het zal overal wel zo zijn, en in ieder geval was het bij ons 
zo. En daarbij de grillen en buien van een vrouw, omdat een 
grootvorst haar ooit een briefje had geschreven dat bijna een 
liefdesbriefje was, en die zich nu verbeeldde dat ze niet veel 
anders dan een mesalliance gesloten had. Daar heb je het 
beeld van mijn stiefmoeder. De hele zomer was ze uit haar 
humeur door het saaie leven op het land en door de dames in 
de buurt, die helemaal geen dames waren, in haar ogen ten-
minste niet, en als ze dan ’s winters naar het hof ging, was ze 



 77 

nog meer uit haar humeur, omdat daar knappere en voorna-
mere dames waren, die haar de loef afstaken. En voor dat 
slechte humeur moest ik boeten, die buien troffen míj, omdat 
ik haar vanaf het begin al niet bevallen was. En toen ik groter 
werd en van mijn kant ook wilde laten zien dat mij niet alles 
beviel, toen ging mijn weg helemaal niet meer over rozen. En 
zo ging het tot ik op mijn negentiende in dienst moest en mee 
naar het front ging en de kogel kreeg, of twee, waarover ik je 
verteld heb. Toen werd het wel even beter, en ik was een 
maand of drie de held en het middelpunt van de familie, ze-
ker toen er ook prinselijke telegrammen kwamen, die naar 
mij informeerden. Ja, Stine, dat was voor mij de grote tijd. 
Maar ik had moeten sterven of snel weer gezond moeten 
worden en een mooie carrière moeten maken, en omdat ik 
noch het een, noch het ander deed en zomaar leefde en veel 
mensen last en niemand plezier bezorgde, was het met mijn 
roem al gauw gedaan. Mijn vader had dat misschien kunnen 
veranderen, als hij voor me op had durven komen en niet de 
lieve vrede thuis en in zijn huwelijk voorrang had gegeven 
boven mijn geluk. Daardoor kon hij zich niet losmaken en 
daardoor heb ik vele jaren maar geleefd zonder eigenlijk te 
weten wat een hart en wat liefde was. Nu weet ik het. En nu 
ik het weet en mijn geluk wil vasthouden, moet ik het weer 
uit handen geven. En dat alleen maar, omdat jij over preten-
ties spreekt en misschien ook denkt dat die mij in het bloed 
zitten en dat ik die – omdat ze in mijn bloed zitten – helemaal 
niet op kan geven. Ach, lieve Stine, wat geef ik dan op? Niets, 
helemaal niets. Ik zou zo graag een boom planten of een kop-
pel patrijzen op zien vliegen of een bijenvolk zien uitzwer-
men.’  
 Hij zweeg en keek voor zich uit, maar Stine pakte zijn 
hand en zei: ‘Wat ken je jezelf slecht. De zoon van de daglo-
ner uit jullie dorp, die kan zo leven en daarbij gelukkig zijn; 
jij niet. Door vrij van pretenties te willen zijn, ben je dat nog 
niet, en het is een groot verschil of je je een arm en eenvoudig 
leven voorstelt of het werkelijk leidt. En alles wat dan ont-
breekt, moet je hart dragen. Dat kan het niet, en opeens voel 
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je hoe klein en arm ik ben. Ach, dat ik op dit moment zo 
praat, is misschien ook al zwakheid en minderwaardigheid, 
maar ik vecht er niet tegen, omdat ik denk dat alles wat jij 
van plan bent, alleen maar slecht afloopt en alleen maar tot 
teleurstelling en ellende leidt. De oude graaf is tegen en je 
ouders zijn tegen (je zegt het zelf), en ik heb nog niets goed 
zien aflopen waar vanaf het begin geen zegen op rustte. Het 
is tegen het vierde gebod, en wie daartegen ingaat, die heeft 
geen rustig moment meer, en ongeluk achtervolgt hem.’  
 ‘Ach, liefste Stine, je bent vol van je eigen woorden en nu 
kom je zelfs bij me aan met het vierde gebod. Heus, dat met 
het vierde gebod heeft ook grenzen. Vader en moeder zijn 
niet alleen vader en moeder, het zijn ook mensen, en als men-
sen vergissen ze zich net zo goed als jij en ik. Nee, ik zal je 
zeggen wat het is en waarom je denkt dat je zo moet praten. 
Ik begrijp wel iets van het menselijk hart, want kijk, wie ja-
renlang op zijn ziekbed ligt, die heeft veel tijd om na te den-
ken, en het aanlokkelijkste zijn altijd de kronkelwegen van 
het hart, bij jezelf en bij anderen. En ik zal je nu vertellen wat 
er aan de hand is. Er zit iets hoogmoedigs in jouw familie, 
genoeg voor drie graven, iets opstandigs en uitdagends, en 
een neiging om de waarheid te zeggen en soms ook nog 
meer. Je zuster heeft dat heel sterk en jij hebt het ook, jij hebt 
er ook deel aan. En kijk, met die verkeerde trots wil je niet dat 
ik ook maar een moment geloof dat jij aan iets als een Stine 
Haldern had gedacht. Dat gaat tegen je eergevoel in. Heb ik 
gelijk en is het zo?’  
 ‘Nee.’  
 ‘Goed. Ik geloof je. Ik weet heel zeker dat je ja gezegd had, 
als dat gekund had. En dat je dit eerlijke nee kunt zeggen, dat 
is mooi van je en dat laat mij weer zien wat een goede keus ik 
gemaakt heb. En nu moet het zomaar door inbeelding mis-
lukken. Ík heb geen vooroordelen meer, en nu hebt uitgere-
kend jíj ze. Alsjeblieft, Stine, bevrijd je daarvan en zet vooral 
die angst van je af.’  
 Stine schudde haar hoofd.  
 ‘Het wordt dus niets met ons?’  
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 ‘Het kan niet.’  
 ‘En is alles dan alleen maar een zomers spel geweest?’  
 ‘Dat kon niet anders.’  
 ‘En komt het niet in je op dat dit voor mij allemaal een 
kwestie van leven en dood zou kunnen zijn?’  
 ‘Om godswil, Waldemar!’  
 ‘Ik wil geen kreten, ik wil een antwoord. Een ja, kort en 
krachtig, en dan weg, weg. Zeg het me, Stine, je weet wat ik 
van je vraag. Wil je het?’  
 ‘Nee.’  
 En ze rende huilend van hem weg. Maar hij hield haar vast 
en zei: ‘Stine, zó moeten we niet uit elkaar gaan. Een nee mag 
niet je laatste woord geweest zijn. En zeg me nu: heb je echt 
van me gehouden?’  
 ‘Ja.’  
 ‘Met heel je hart?’  
 ‘Met heel mijn hart.’  
 En het krampachtige snikken terwijl ze sprak ging over in 
een flauwte.  
 Toen ze weer bijkwam, was ze alleen.  
 
 

Hoofdstuk 15 
 
Waldemar ging rechtsaf in de richting van de Oranienburger 
Tor, omdat hij bij een op de hoek van Unter den Linden en de 
Friedrichstraße gelegen bank een aantal zakelijke dingen defi-
nitief moest regelen. Maar in de buurt van de Weidendam-
mer Brücke bedacht hij dat de kantoren heel waarschijnlijk al 
gesloten waren, en daarom gaf hij zijn wandeling door de 
stad op om weer naar zijn vlak achter het gebouw van de ge-
nerale staf gelegen woning terug te gaan. Hij was door die 
woning een buurman van Moltke, wat hij graag benadrukte 
en waarbij hij graag, half serieus, half schertsend zei: ‘Je bent 
nergens veiliger dan daar. Wie voor de grote veiligheid kan 
zorgen, die zorgt ook voor de kleine.’  
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 De kerk in Dorotheenstadt sloeg vijf, toen onze tot derge-
lijke overpeinzingen maar al te geneigde vriend de Schiffbau-
erdamm in sloeg, en nog voor de torenklok uitgeslagen was, 
werd ze gevolgd door de kleine klokken, die zich in vrij gro-
ten getale aan de waterkant en de achterkant van het fa-
brieksgebouw aan de overkant bevonden. Hij telde de slagen, 
observeerde de kade aan deze kant en de overkant en ver-
heugde zich over het levendige en toch stille leven dat hier 
overal heen en weer golfde. Niets ontging hem, ook niet de 
bedrijvigheid op de boten, waar aan de touwen en touwlad-
ders en soms ook op dwarsgelegde helmstokken allerlei was 
te drogen hing, en pas toen hij langzaam verderslenterend de 
Graefsche Klinik achter zich had, hield hij op met observeren 
en liep met snellere pas op de Unterbaumbrücke af. Hier 
bleef hij weer staan om de bronzen kandelaars te bekijken 
die, omdat ze nog geen patina hadden, in de laagstaande zon 
prachtig schitterden en glinsterden. ‘Wat is het mooi alle-
maal. Ja, er komen betere tijden. Tenminste... voor wie ze 
meemaakt. Qui vivra, verra...’ En hij brak af en keek vanaf het 
bruggewelf naar de weiden diep beneden hem aan de kade, 
waar uit het grijsgroene gebladerte een paar dode takken als 
bezems staken. Het waren zijn favorieten, die bomen. ‘Half 
afgestorven en nog altijd groen.’  
 Eindelijk was hij via de Kronprinzenufer en de Alsenstraße 
bij het prachtige, met bosjes en bloembedden en daartussen 
weer met marmeren beelden en fonteinen versierde square ge-
komen dat voor de Königsplatz lag, daarvan deel uitmaakte 
en toch ook weer apart lag. Een frisse bries verminderde de 
hitte, maar van de bloembedden kwam een fijne geur van re-
seda, terwijl verderop bij Kroll juist het concert begon. Onze 
zieke zoog dat allemaal met volle teugen in, de geur en de 
melodie: ‘Wat heb ik lang niet meer zo vrij geademd. Konin-
gin, het leven is toch mooi – de onsterfelijke tekst van een opti-
mistische markies, en een pessimistisch graafje zegt het hem 
na.’  
 Nu viel de muziek verderop stil en terwijl Waldemar tus-
sen de grote ronde bloemperken heen en weer slenterde, keek 
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hij tegelijk naar de figuren die hier door middel van sterren-
bloemen en rode verbena’s aangebracht waren, maar ten slot-
te ging hij naar een bank die door allerlei vlak erachter staan-
de struiken voor veel schaduw zorgde. Daar nam hij plaats, 
want hij was moe geworden. Het lange lopen in de hitte had 
zijn krachten uitgeput en daardoor deed hij onwillekeurig 
zijn ogen dicht en verviel in droom en vergetelheid. Toen hij 
weer wakker werd, wist hij niet of hij geslapen had of flauw-
gevallen was; ‘ik denk dat zo de dood komt’, en pas geleide-
lijk kwam hij weer tot zichzelf en zag nu een lieveheersbeest-
je, dat op zijn hand was gaan zitten. Daar bleef het en het 
kroop heen en weer, al schudde en blies hij. ‘Wat hebben de 
dieren een fijn instinct; hij weet dat het veilig is.’ Maar uitein-
delijk vloog het toch weg, en terwijl Waldemar vooroverboog 
op zijn bank, begon hij nu allerlei figuren in het zand te teke-
nen, zonder goed te weten wat hij deed. Maar toen hij zich 
ervan bewust werd, zag hij dat het halve cirkels waren, die 
eerst dicht, maar daarna steeds wijder rond de punten van 
zijn laarzen lagen. ‘Een onwillekeurig symbool van mijn da-
gen. Halve cirkels! Geen slot, geen ronding, geen volbren-
gen... Half, half... En als ik nu een dwarsstreep trek’ (en hij 
trok die ook) ‘dan is de helft wel afgesloten, maar de echte 
ronding is er niet.’  
 Verzonken in zulke gedachten bleef hij nog een tijdje zit-
ten. Daarna stond hij op om naar zijn huis te gaan.  
 Dat lag direct aan het begin van de Zeltenstraße en be-
stond uit een op de tweede verdieping gelegen voor- en ach-
terkamer, waarvan de eerste uitkeek op de bomen van de 
Krollsche Garten, en de tweede op een met gras overgroeide 
bouwplaats, die tot vlak aan de Spree reikte. Daarachter de 
rode daken van Moabit en verder naar links de groene zoom 
van de Jungfernheide. Waldemar hield van dit uitzicht en zo 
kwam het dat hij van de kamer waarin hij sliep tevens zijn 
woon- en werkkamer had gemaakt en er een oud-Duitse se-
cretaire neergezet had.  
 Hij hield zich ook vandaag niet in de voorkamer op, ver-
wisselde zijn krappe rok voor een licht jasje en stapte naar het 
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raam van zijn slaapkamer. De zon ging juist onder en hij her-
innerde zich de dag dat hij door Stines raam hetzelfde beeld 
van een zonsondergang voor ogen had gehad... ‘Net als toen,’ 
zei hij voor zich uit. En hij keek naar de roder wordende 
gloed, tot de zon eindelijk onder was en er rondom hem die-
pe schemering heerste.  
 Op zijn schrijfblad lag een kleine revolver, sierlijk en met 
een ivoren greep. Hij pakte hem op en zei: ‘Speelgoed. Maar 
doet het uiteindelijk wel. Met goede wil is er veel mogelijk, 
met een gewone naald, zegt Hamlet, en hij heeft gelijk. Maar ik 
kan het niet. Het is alsof hier nog alles pijn doet en openligt of 
pas kort een litteken is. Nee, ik schrik ervoor terug, al voel ik 
wel dat het beter bij mijn stand en de familie Haldern zou 
passen. Maar wat doet het ertoe? De Halderns, die me toch al 
zoveel moeten vergeven, zullen me ook dát nog moeten ver-
geven. Ik heb geen tijd om over dat soort punten te zitten pie-
keren.’  
 En hij legde de revolver weer weg.  
 ‘Ik moet het dus anders proberen,’ vervolgde hij na een 
tijdje. ‘En waarom ook eigenlijk niet? Is het dan zo’n grote 
blamage? Echt niet. Er zijn tenslotte geestverwanten met een 
grote reputatie. Maar welke? Ik ben nooit goed in geschiede-
nis geweest (waarin eigenlijk wel?) en nu ben ik de voorbeel-
den vergeten. Hannibal... Verder kom ik niet. Ondertussen is 
dat genoeg. En er zijn er vast nog wel een paar.’  
 Terwijl hij zo sprak, trok hij een van de onderste laden van 
zijn schrijftafel open en zocht naar een doosje. Toen hij het 
eindelijk had, verviel hij weer in overpeinzingen. ‘Ook klein. 
Nog kleiner dan het speelgoed daar. En toch genoeg. Het is 
opgespaard uit vroeger tijden, en mijn voorgevoel was goed, 
toen ik het indertijd verzamelde.’  
 Met die woorden stond hij op, zette een nog uit het Zuiden 
meegebrachte Romeinse lamp klaar en pakte, toen hij de vier 
kleine pitten ervan aangestoken had, enveloppen en briefpa-
pier uit een voor hem liggende schrijfmap.  
 Daarna schreef hij:  
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Beste oom,  
Als je deze regels in handen krijgt, is alle verwarring opgelost. 
Een beetje gewelddadig. Maar dat doet er niet toe. Het is jouw 
taak, en in ieder geval vraag ik je dat, het gebeurde aan Groß-
Haldern door te geven. Wat voor mij de doorslag gaf, was, zoals 
je bij de komst van deze regels misschien al zult weten, maar in 
ieder geval heel gauw zult horen, het verzet van een heel andere 
en heel onverwachte kant. En daarom gebeurde er wat er gebeur-
de. Ik beschuldig niemand; als er iemand schuldig is, dan ben ík 
het. Het goede kind had volkomen gelijk toen ze me afwees, maar 
ik was niet sterk genoeg meer om daarin te berusten. Op de laat-
ste bladzij van mijn notitieboek heb ik beschikt over mijn erfdeel 
van moederskant. Ik hoop te kunnen zeggen: beschikt ook uit 
schuldbewust respect tegenover de Halderns. Geef dat blad aan 
raadsheer Erbkamm; hij zal ernaar handelen. Ik weet overigens 
dat zíj, wie die bepalingen ten goede komen en voor wie ze als 
uitdrukking van mijn dank moeten gelden, alles af zal wijzen, 
maar zorg dat er voor haar een bepaald deel gereserveerd wordt, 
ook tégen haar wil. Een wil kan veranderen en ik ben gelukkig 
met het idee misschien ooit, al is het jaren later, daar te kunnen 
helpen en goed te doen waar beschikt was dat ik, al was het onop-
zettelijk, een hart moest bedroeven en pijn doen. Aan mijn vader 
schrijf ik niet; ik wil ruzies vermijden. Mijn zaak kan ik niet in 
betere handen leggen dan in de jouwe, want ik weet wel wat ik 
ondanks alles aan je gehad heb. Al was ik niet bepaald een Hal-
dern, ik wil toch in de grafkelder van de Halderns bijgezet wor-
den. Dit is mijn laatste wens. In de zekerheid van je vriendelijke 
herinnering,  

je Waldemar 
 
Hij schoof het blad opzij, legde zijn pen neer en wreef over 
zijn ogen en zijn voorhoofd.  
 ‘En nu het laatste.’  
 En hij pakte een tweede vel papier en schreef:  
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Lieve Stine,  
Je wilde niet de verre weg met mij bewandelen, en daarom ga ik 
alleen verder. Ik denk dat het juist was wat je gedaan hebt, en ik 
hoop dat dat waarmee ik nu afsluit het ook is. Er is vaak maar 
één middel om alles weer in orde te brengen. Ik beschuldig je 
vooral niet. De uren die we samen hebben doorgebracht waren 
vanaf de eerste dag uren van zonsondergang, en daar is het bij 
gebleven. Maar het waren toch gelukkige uren. Ik dank je voor 
alle vriendelijkheid en liefde. Mijn leven heeft nu toch inhoud 
gehad. “Vergeet me” – dat mag ik niet zeggen, want dat zou niet 
uit mijn hart komen en het zou ook dwaas zijn, want ik weet dat 
je dat niet zult doen en niet kunt doen. Dus denk aan me. Maar 
denk vriendelijk aan me en zie vooral niet af van hoop en geluk, 
omdat ík daarvan heb afgezien. Vaarwel. Ik ben je het beste 
schuldig.  
 Je Waldemar  

 
Toen hij beide brieven in de envelop gedaan had, liet hij zich 
achterovervallen in zijn stoel, en de vriendelijke beelden die 
deze zomer hem bezorgd hadden, trokken nog een keer aan 
zijn geestesoog voorbij. Zo leek het tenminste, want hij glim-
lachte. Maar daarna pakte hij het klaargelegde doosje en 
schoof het binnenste uit de huls. Het ging zwaar en je kon 
zien dat hij veel verzameld had en er telkens nieuwe capsules 
bij gestopt had. ‘Slaappoeder! Ja, ik wist dat jullie tijd nog zou 
komen.’ En nu brak hij de capsules een voor een open en 
deed hun inhoud langzaam en zorgvuldig in een klein, half 
met water gevuld robijnglas. ‘Zo, dat ís het.’ En terwijl hij het 
glas hief en weer neerzette, stapte hij nog een keer naar het 
raam om naar buiten te kijken. De maan, een dunne sikkel, 
was opgekomen en schudde zijn licht uit over de rivier en ver 
aan de overkant over bos en veld.  
 ‘Het is licht genoeg... En ik wil ook de lamp niet laten 
branden en pas tegen de morgen laten uitdoven en smeulen, 
alsof ik afgesloten heb bij een roes en een gelag. Míjn leven 
als bacchanaal!’  
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 En hij doofde de lichten en dronk. En daarna nam hij zijn 
plaats weer in en leunde achterover en sloot zijn ogen.  
 
 

Hoofdstuk 16 
 
De derde dag daarna heerste er sinds het middaguur een stil-
le, maar grote bedrijvigheid op het station van Klein-Haldern. 
Een poort die zich vlak naast het stationsgebouw bevond 
werd met sparrentakken omwonden, er stonden oleanders en 
laurierbomen voor, die een hek vormden en aan de dwars-
balken van de poort hing een grote krans immortellen met in 
de opening het wapen van de Halderns. Achter het stations-
gebouw stopten verscheidene voorname wagens, waarop de 
koetsiers een rouwband om hun pet droegen, maar op een 
strook gras die een uitloper van het perron vormde, liepen 
een dozijn in het zwart geklede mensen heen en weer, dorpe-
lingen van middelbare leeftijd, en ze praatten zacht en ernstig 
met elkaar.  
 Om 3.30 kwam de trein. ‘Haldern!’, ‘Klein-Haldern!’ riepen 
de conducteurs en openden een paar coupés, waaruit ver-
scheidene mensen stapten: eerst een oude geestelijke met een 
bijzondere waardigheid, die de mensen vanwege zijn ambt 
en zijn jaren voor lieten gaan, daarna een kolonel met zijn ad-
judant en ten slotte verscheidene rijkgegalonneerde heren, 
die zelfs de stationsbeambte van Klein-Haldern niet kende. 
Maar de hoeden met vederbos en nog meer het speciale res-
pect waarmee ze zelfs door de kolonel bejegend werden, lie-
ten er geen twijfel over bestaan dat het zo geen prinsen, dan 
toch mensen van het hof of misschien hoge ambtenaren van 
een ministerie moesten zijn. Ze gingen allemaal naar de uit-
gang en een minuut later was er niets meer te zien dan een 
stofwolk, die steeds dichter werd en zich op de halfverharde 
rijbaan naar het dichtstbijzijnde dorp bewoog.  
 Terwijl deze scène zich voor het stationsgebouw afspeelde, 
werd verder naar het eind van de trein de grote schuifdeur 
van de laatste wagon geopend en daar werd van binnenuit 



 86 

een doodkist naar buiten getild, die nu door zes dragers van 
degenen die tot nu toe in de tuin heen en weer gemarcheerd 
waren in ontvangst genomen werd en op hun schouders ge-
tild; zes anderen liepen er voor de aflossing achteraan, en wie 
er verder nog op het station was, volgde. Zolang deze stoet 
de een eindje langs de spoordijk lopende weg volgde, was ie-
dereen stil, maar op het moment dat de doodkist en de dra-
gers van die weg een laan met kersenbomen insloegen, die 
van hieruit in een rechte lijn naar het maar vijfhonderd pas-
sen verwijderde Klein-Haldern leidde, begon de schoolklok 
van Klein-Haldern te luiden, een klein, tingelend klokje, dat 
niet erg plechtig klonk en toch met zijn korte, scherpe slagen 
als weldaad werd ervaren, omdat het het drukkende zwijgen 
onderbrak dat tot nu toe geheerst had.  
 Zo gingen ze Klein-Haldern in, zonder dat iemand iets an-
ders dan de schoolklok gehoord had, maar nauwelijks waren 
ze na het passeren van de smederij – aan het andere eind van 
het dorp – in de van Klein-Haldern naar Groß-Haldern lei-
dende, bijna prieelachtig samengegroeide iepenlaan, of er be-
gon ook al een algemeen klokgelui, waaraan de hele omge-
ving deelnam. De klok van Groß-Haldern, die de Turkenklok 
genoemd werd, omdat hij gegoten was uit geschut dat Mat-
thias von Haldern uit de Turkenoorlog mee naar huis geno-
men had, leidde het luiden in, maar nog voor die de eerste 
vijf slagen kon maken, vielen ook al de klokken van Cramp-
nitz en Wittenhagen in en die van Orthwig en Nassenheide 
volgden. Het was alsof hemel en aarde luidden.  
 Halverwege tussen de dorpen liep een grenssloot, waar-
over een stenen brug lag. Aan de andere kant van die brug 
betraden ze de eng van Groß-Haldern, en daar begon dan 
ook de erehaag die jong en oud op dit laatste traject gevormd 
hadden. De scholen begonnen. Daarna kwamen de oud-strij-
dersverenigingen met een trompetterkorps uit het nabijgele-
gen kleine garnizoen, en telkens wanneer de dragers een sec-
tie gepasseerd waren, draaide die in drie rijen in en volgde 
met Jezus, mijn steun en toeverlaat. Maar aan het slot marcheer-
den een paar veteranen van 1813, die met hun hoofd schud-
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den, waarbij niemand kon zeggen of dat van ouderdom was 
of over de loop van de wereld. En zo gingen ze Groß-Haldern 
binnen, langs sloten met oude gevels en recht naar de Feld-
steinkerk, die hoger lag dan het omringende dorp en omge-
ven werd door terrasvormig oplopende en in dit jaargetij vol 
bloemen staande rijen graven. Voor het kleine portaal met de 
ronde boog stond de geestelijke van het dorp met naast hem 
twee ambtgenoten, om de dode op de gewijde plaats te ont-
vangen. Tegelijk zetten de dragers de kist neer, waarop nu 
palmtakken gelegd werden, en droegen hem, toen dat ge-
beurd was, door het middenpad tot voor het altaar. Hier 
stond de oude bisschop, die meegekomen was uit Berlijn om 
de grafrede te houden; de grote lampen brandden en hun 
dunne rook kringelde op naast de grote, half geblakerde al-
taarschildering. Die stelde de verloren zoon voor. Alleen niet 
bij zijn terugkeer, maar in zijn ellende en verlatenheid.  
 De kerk was, toen de kist vlak voor de toegang naar de 
grafkelder neergezet was, tot de laatste plaats bezet en ook de 
sinds de dood van Friedrich Wilhelm IV in 1861 op zondag 
meestal lege herenloge was vandáág bezet. Vooraan was de 
oude graaf te zien, Waldemars vader, met een grijze toupet 
en het johannieterkruis, en met naast zich in diepe en gesoig-
neerde rouw de stiefmoeder van de overledene, een nog 
knappe vrouw, die wat er gebeurd was uitsluitend vanuit het 
standpunt van het “affront” bekeek en met behulp van die 
zienswijze de voorgeschreven rouw met bijna meer dan bij 
haar stand passende waardigheid in acht nam. Achter haar 
de jongste zoon (van haarzelf), graaf Konstantin, voor wie de 
oudere broer op een op zijn minst niet ongewenste manier 
plaatsgemaakt had. Zijn houding was vlekkeloos en eveneens 
van een opmerkelijke beheersing, zonder dat hij daarin zijn 
moeder evenaarde. Er werd een lang lied gezongen, dat ge-
deeltelijk met de allerkrachtigste wendingen een grendel 
voor ieder aardeduister trachtte te schuiven; daarna sprak de 
oude bisschop mooie, diepgevoelde woorden – diepgevoeld, 
omdat hem in zijn eigen huis de zwaarste slagen van het lot 
getroffen hadden – en toen hij nu naar voren stapte en de ze-
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gen uitsprak en na het zingen van het laatste vers de tonen 
van het orgel alleen nog zacht natrilden, zakte de kist met alle 
kransen die er op het allerlaatst nog neergelegd waren, in de 
grafkelder neer.  
 Er viel een diepe stilte en de gasten van buiten staken juist 
hun hoofd voor het slotgebed in hun hoed, toen ze achter een 
van de pijlers een heftig en bijna krampachtig snikken hoor-
den. De gravin keek verontwaardigd naar de plaats waar het 
vandaan kwam, maar de dekking gevende pilaar liet geluk-
kig niet zien wie zo arrogant geweest was om nog aangeda-
ner te zijn dan zij.  
 
Stine, die de reis naar Klein-Haldern al met de ochtendtrein 
gemaakt had en om de tijd door te komen een uur of langer 
had doorgebracht aan de rand van het Groß-Haldense park 
en dan weer op de aangrenzende wei, waar ze keek naar het 
vee dat er graasde, was een van de laatsten die de kerk verlie-
ten. Ze bleef achteraf staan, liep nog een poosje tussen de gra-
ven heen en weer en begaf zich toen langzaam op de terug-
weg naar het station van Klein-Haldern. Alles was stil, er 
klonken geen klokken meer en ze hoorde niets dan de leeu-
weriken, die met hun getierelier uit het rondom in schoven 
staande graan in de lucht opstegen. Een steeg er hoger dan de 
andere en ze keek hem na, tot hij hoog boven in het blauw 
verdwenen was. ‘De hemel in... Ach, wie hem zou kunnen 
volgen... Leven, moeten leven...’ En overmand door pijn en 
verdriet en bijna flauwvallend ging ze op een steen langs de 
weg zitten en borg haar hoofd in haar handen.  
 Toen ze na een tijdje weer opstond en haar weg midden op 
de rijbaan wilde vervolgen, hoorde ze dat er achter haar van-
uit Groß-Haldern een wagen naderde in snelle draf. En toen 
ze omkeek, zag ze dat het dezelfde mensen waren die tijdens 
de rouwplechtigheid op de stoelen van de heren gezeten had-
den. Maar in de laatste wagen zat Waldemars oom, met zijn 
zomerjas opengeslagen, zodat de grote blauwe band van de 
Zweedse serafijnenorde in alle duidelijkheid te zien was. Sti-
ne wilde niet gezien worden en stapte half omgekeerd opzij, 



 89 

maar de oude graaf had haar al van verre herkend en terwijl 
hij een vluchtig opkomende verlegenheid snel beheerste, 
stond hij op in de wagen en nodigde haar met een vriende-
lijk-dringend handgebaar uit om in te stappen. Stine straalde 
even en dat was de mooiste dank voor de bij gelegenheden 
als deze nóóit ontbrekende ridderlijkheid van de oude graaf, 
maar tegelijk schudde ze haar hoofd en liep af en toe stil-
staand en daardoor opzettelijk vertragend naar Klein-Hal-
dern, vanwaar ze uit de kersenlaan niet lang daarna de witte 
stoomwolk zag van de naar de hoofdstad snellende trein. Een 
uur later, dat wist ze wel, kwam er nog een trein, en tot die 
tijd alleen zijn was zeker niet onwelkom en zelfs datgene 
waar ze naar verlangde.  
 Daarvoor kreeg ze echter meer gelegenheid dan haar lief 
was. Er kwam geen einde aan de tijd en ze keek onafgebro-
ken naar de lange spoorweg, steeds naar de ene kant van-
waar de trein moest komen. Vergeefs: hij leek weg te willen 
blijven. En toch was ze doodmoe van de emoties en de in-
spanning en ze had het koud en haar voeten konden haar bij-
na niet meer dragen. Maar eindelijk zag ze dat de seinen be-
wogen en dat de grote, vurige ogen steeds dichterbij kwa-
men. En nu stop. Er ging een coupédeur open en snel instap-
pend drukte ze zich voor de warmte in een van de hoeken en 
trok haar mantille dichter om haar schouders. Maar dat hielp 
niet en ze beefde van de koorts, terwijl de trein opstoomde 
naar Berlijn.  
 
‘Stine, kind, wat zie je eruit! De dood staat op je gezicht te le-
zen.’ Dat waren de woorden waarmee de al lang in het trap-
penhuis van de eerste verdieping wachtende weduwe Pittel-
kow haar Stinechen ontving en niet toestond dat ze in de wo-
ning van Polzin nog verder omhoogging.  
 ‘Kom, kind, ga hier maar direct op bed leggen. Nou, ik 
zeg... Was het dan zo erg? Of hebben ze je gedouwd? Of wou-
en ze je wegjagen? Of híj misschien? Nou, dan zal hij wat be-
leven, dan jaag ik hem naar de duivel. Olga, baby, waar ben 
je nou? Oef, zeg ik, en maak vuur. En als het kookt, dan roep 
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je me. Hoor je? ... Got, Stine, je bibbert zo. Wat hebben ze je 
dan aangedaan?’ En daarbij knoopte ze de jurk van haar zus-
ter open en schoof kussens onder haar en dekte haar met 
twee dekbedden toe.  
 Na een halfuur was Stine zover hersteld, dat ze kon pra-
ten.  
 ‘Nou gaat het weer,’ zei Pauline. ‘Als de molen maar weer 
draait, dan is er ook weer wind. Kind, je was helemaal van de 
kaart en ik dacht al: nou gaat die óók nog dood.’  
 Stine pakte de hand van haar zuster, beklopte en streelde 
die en zei: ‘Ik wou dat het zo was.’  
 ‘Ach, praat toch niet zo, Stine. Je wordt wel weer beter. En 
al met al is het ook een geluk. Got, hij was best goed en eigen-
lijk een fatsoenlijke vent, en niet zoals de ouwe, die de schuld 
van alles is; waarom bracht hij hem mee? Maar er was niet 
veel met hem te beginnen; hij was toch maar ziekelijk.’  
 Stine voelde zich door de goede zorgen van haar zuster 
opgelucht en de tranen stroomden over haar gezicht.  

‘Huil maar, Stinechen, huil maar lekker. Als het weer 
druppelt, is het al half voorbij, net als bij onweer. En drink 
nou nog een koppie... Olga, waar ben je nou? Ik geloof dat het 
kind alweer legt te snurken... En volgende zondag is de her-
denking van de slag bij Sedan, dan gaan we naar Finkenkrug 
voor de draaimolen en om te dobbelen. En dan gooi jij weer 
alle twaalf.’  
 
Mevrouw Polzin had luisterend boven aan het trappenhuis 
gestaan en met een maar al te geoefend oor ieder woord ge-
hoord waarmee mevrouw Pittelkow haar Stinechen beneden 
bij de gangdeur ontvangen had. Maar meteen daarna, toen ze 
de deur beneden in het slot hoorde vallen, was ze weer naar 
haar kamer gegaan, waar Polzin juist zijn toilet maakte voor 
de nacht. Daarvan kon je werkelijk wel spreken, want omdat 
hij chronisch last had van een droge hoest, droeg hij ook bij 
het naar bed gaan een zwarte, met een dikke laag laken ge-
voerde militaire das.  
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 ‘En,’ vroeg hij, terwijl hij juist het leer in de gesp schoof. ‘Is 
ze gezond weer thuis?’  
 ‘Gezond? Wat heet gezond? Díe wordt nooit meer ge-
zond.’  
 ‘Zonde eigenlijk.’  
 ‘O nee. Helemaal niet... Dat komt ervan.’  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


