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I 
 
Het merkwaardige lot van de Oostenrijkse stationschef Adam 
Fallmerayer is zonder twijfel de moeite waard om opgete-
kend en vastgelegd te worden. Hij verloor zijn leven, dat ove-
rigens nooit zo geweldig – en op den duur misschien niet 
eens tevredenstellend – geworden zou zijn, op een verbluf-
fende manier. Gezien alles wat mensen van elkaar kunnen 
weten, lag een ongewoon lot voor Fallmerayer niet in de ver-
wachting. Toch kwam dat, het greep hem – en hij leek zich er 
zelfs met een zekere wellust aan over te geven.  
 Sinds 1908 was hij stationschef. Hij trouwde kort nadat hij 
begonnen was aan zijn baan op station L. aan de zuidlijn, nog 
geen twee uur van Wenen, met de brave, een beetje bekrom-
pen en niet meer zo jonge dochter van een hoge ambtenaar 
uit Brno. Het was een “huwelijk uit liefde” – zoals dat heette 
in die tijd waarin de zogenaamde “verstandshuwelijken” nog 
schering en inslag waren. Zijn ouders leefden niet meer. Toen 
hij trouwde, volgde Fallmerayer desondanks een heel gema-
tigde neiging van zijn gematigde gevoel en zeker niet het dic-
taat van zijn verstand. Hij kreeg twee kinderen – een meisjes-
tweeling. Hij had gerekend op een zoon. Het lag in zijn aard 
om op een zoon te rekenen en de gelijktijdige komst van twee 
meisjes als een pijnlijke verrassing, zo niet als een hatelijkheid 
van God te zien. Maar omdat hij welgesteld en pensioenge-
rechtigd was, was hij drie maanden na de geboorte al gewend 
aan de vrijgevigheid van de natuur en begon van zijn kinde-
ren te houden. Van hen te houden, dat wil zeggen: hen met 
de traditionele nauwgezetheid van een vader en een brave 
beambte te verzorgen.  
 Op een maartdag van het jaar 1914 zat Fallmerayer zoals 
gewoonlijk op zijn kantoortje. De telegraaf ratelde aan één 
stuk door. En buiten regende het. Het was een vervroegde 
regen. Een week eerder had hij de sneeuw nog van de rails 
moeten schuiven en de treinen waren met verschrikkelijk 
veel vertraging aangekomen en vertrokken. Op een nacht 
was de regen opeens begonnen. De sneeuw verdween. En te-
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genover het stationnetje, waar de onbereikbare, verblindende 
pracht van de alpensneeuw de eeuwige heerschappij van de 
winter beloofd leek te hebben, zweefde sinds een paar dagen 
een onnoembare, naamloze, grijsblauwe nevel: wolk, hemel, 
regen en berg in één. Het regende en de lucht was lauw. Nog 
nooit had stationschef Fallmerayer zo’n voorjaar meege-
maakt. Op zijn stationnetje stopten nooit de sneltreinen die 
naar het zuiden reden, naar Merano, naar Triëst en naar Ita-
lië. Als Fallmerayer twee keer per dag, groetend met zijn 
vuurrode pet, het perron opstapte, raasden de sneltreinen 
zonder te remmen voorbij; ze degradeerden de stationschef 
bijna tot een baanwachter. De gezichten van de passagiers 
achter de grote ramen vervaagden tot een grijze massa. Stati-
onschef Fallmerayer had maar zelden het gezicht van een 
passagier kunnen zien die naar het zuiden reed. En het “Zui-
den” was voor de stationschef meer dan een geografische 
aanduiding. Het “Zuiden” was de zee, een zee van zon, vrij-
heid en geluk.  
 Een beambte bij de zuidspoorweg had zeker recht op vrij-
kaartjes voor het hele gezin in de vakantie. Toen de tweeling 
drie jaar was, hadden ze met hen een reis naar Bolzano ge-
maakt. Ze reden met de passagierstrein een uur naar het sta-
tion waar de hoogmoedige sneltreinen stopten, stapten in, 
stapten uit – en waren nog lang niet in het Zuiden. Vier we-
ken duurde de vakantie. Ze zagen de rijke mensen uit de hele 
wereld – en het was of degenen die ze zagen toevallig ook de 
rijksten waren. Vakantie hadden die mensen niet. Hun hele 
leven was één lange vakantie. Voor zover ze konden zien – 
wijd en zijd – hadden de rijkste mensen ter wereld ook geen 
tweelingen en zeker geen meisjes. En het waren toch al de rij-
ken die het Zuiden naar het Zuiden brachten. Een beambte 
van de zuidlijn leefde voortdurend midden in het Noorden.  
 Hij reed dus terug en begon opnieuw aan zijn dienst. Het 
morseapparaat ratelde aan één stuk door. En de regen regen-
de.  
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Fallmerayer keek op van zijn bureau. Het was vijf uur ’s mid-
dags. Al was de zon nog niet onder, het schemerde al en dat 
kwam door de regen. Op het glazen afdak boven het perron 
trommelde de regen aan één stuk door, net als de telegraaf al-
tijd maar ratelde – en het was een gemoedelijke, onophoude-
lijke samenspraak van de techniek en de natuur. De grote, 
blauwige quaderstenen onder het glazen dak van het perron 
waren droog. Maar de rails – met daartussen de kleine kiezel-
steentjes – fonkelden ondanks het donker in de natte tover 
van de regen.  
 Hoewel stationschef Fallmerayer van nature weinig fanta-
sie had, leek deze dag hem toch een echte noodlotsdag en hij 
begon, terwijl hij zo uit het raam zat te kijken, waarachtig te 
beven. Over zesendertig minuten verwachtte hij de sneltrein 
naar Merano. Over zesendertig minuten – dat idee had Fall-
merayer – was het diep in de nacht – een vreselijke nacht. Bo-
ven zijn kantoortje, op de eerste verdieping, ravotte zoals ge-
woonlijk de tweeling; hij hoorde hun trippelende, kinderlijke 
en toch een beetje brutale passen. Hij deed het raam open. 
Het was niet koud meer. Het voorjaar kwam de bergen over. 
Hij hoorde zoals iedere dag de fluitsignalen van rangerende 
locomotieven en het geroep van de spoorwegarbeiders en het 
dof rammelende botsen van de gekoppelde wagons. Toch 
hadden de locomotieven vandaag een bijzondere fluit over 
zich – dat idee had Fallmerayer. Hij was een heel gewone 
man. En niets leek hem vreemder dan dat hij vandaag in alle 
gewone, allesbehalve verrassende geluiden de griezelige 
stem van een ongewoon noodlot dacht te horen. Inderdaad 
gebeurde op die dag de griezelige ramp waarvan de gevol-
gen het leven van Adam Fallmerayer volkomen zouden ver-
anderen.  
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II 
 
De sneltrein had al vanuit B. een kleine vertraging aangekon-
digd. Twee minuten voor hij het station L. zou passeren, bots-
te hij door een verkeerd staande wissel op een wachtende 
goederentrein. De ramp was een feit.  
 Met een inderhaast gepakte en volkomen nutteloze lan-
taarn die ergens op het perron had gestaan, rende stations-
chef Fallmerayer langs het spoor naar de plaats van het onge-
luk. Hij had een of ander voorwerp willen pakken. Hij vond 
dat hij niet met lege, in zekere zin ongewapende handen het 
onheil tegemoet kon rennen. Hij rende tien minuten, zonder 
jas, met de voortdurende zweepslagen van de regen in zijn 
nek en op zijn schouders. Toen hij op de plaats van het onge-
luk kwam, waren ze al begonnen met het bergen van de do-
den, de gewonden en de mensen die beklemd zaten. Het be-
gon erg donker te worden, alsof de nacht zich haastte om op 
tijd bij de eerste verschrikking te zijn en die nog te vererge-
ren. De brandweer uit het stadje kwam met fakkels, die prut-
telend en knisperend moeizaam standhielden tegen de regen. 
Dertien wagons lagen verpletterd op de rails. De machinist 
en de stoker – ze waren allebei dood – waren al weggebracht. 
Spoorwegpersoneel, brandweermannen en passagiers werk-
ten met het gereedschap dat ze konden vinden in de wrak-
stukken. De gewonden schreeuwden jammerlijk, de regen 
ruiste en de fakkels knisperden. De stationschef huiverde in 
de regen. Hij klappertandde. Hij had het gevoel dat hij iets 
moest doen, net als de anderen, en was tegelijker bang dat ze 
hem tegen zouden houden, omdat hijzelf het ongeluk veroor-
zaakt kon hebben. Tegen deze en gene onder het spoorweg-
personeel die hem herkende en onder het werk vluchtig 
groette, probeerde Fallmerayer met toonloze stem iets te zeg-
gen wat evengoed een bevel als een smeekbede om vergiffe-
nis kon zijn. Maar niemand hoorde hem. Zo overbodig in de 
wereld had hij zich nog nooit gevoeld. En hij begon zich al te 
beklagen, dat hij zich niet onder de slachtoffers bevond, toen 
zijn doelloos ronddwalende blik op een vrouw viel die zojuist 
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op een draagbaar gelegd was. Daar lag ze nu, achtergelaten 
door de helpers door wie ze gered was, met haar grote, don-
kere ogen gericht op de fakkels vlak bij haar, tot haar heupen 
toegedekt met een zilvergrijze bontjas en blijkbaar niet in 
staat zich te bewegen. Op haar grote, brede en bleke gezicht 
viel de onvermoeibare regen en het onregelmatige vuur van 
de fakkels flakkerde eroverheen. Het gezicht zelf straalde als 
een nat, zilveren gezicht in de betoverende afwisseling van 
vlammen en schaduw. Haar lange, witte handen lagen op de 
bontjas, ook onbeweeglijk als twee prachtige lijken. De stati-
onschef had het idee of de vrouw op de draagbaar op een 
groot, wit eiland van stilte rustte, midden in een oorverdo-
vende zee van lawaai en rumoer, en dat er zelfs stilte van 
haar uitging. Het was inderdaad of alle haastige en bezige 
mensen met een boog om de draagbaar met de vrouw heen 
wilden lopen. Was ze al gestorven? Hoefden ze zich niet 
meer om haar te bekommeren? Stationschef Fallmerayer liep 
langzaam naar de draagbaar toe.  
 De vrouw leefde nog. Ze was ongedeerd. Toen Fallmeray-
er zich over haar heen boog, zei ze zonder zijn vraag af te 
wachten – en zelfs uit een zekere angst voor zijn vragen – dat 
ze niets nodig had en dat ze zelfs dacht dat ze op kon staan. 
Ze kon zich hoogstens beklagen over het verlies van haar ba-
gage. Ze kon echt wel overeind komen. En ze maakte meteen 
aanstalten om op te staan. Fallmerayer hielp haar. Hij pakte 
de bontjas met zijn linkerhand, sloeg zijn rechterarm om de 
schouder van de vrouw, wachtte tot ze opstond en legde de 
bontjas om haar schouders en zo liepen ze samen zonder iets 
te zeggen een paar passen over de rails en de kiezelstenen 
naar het nabije huisje van een baanwachter en gingen een 
paar treden op naar de droge, lichte warmte.  
 ‘Blijft u hier maar een paar minuten rustig zitten,’ zei Fall-
merayer.  
 ‘Ik heb buiten nog dingen te doen. Ik kom zo terug.’  
 Op hetzelfde moment wist hij dat hij loog, en hij loog 
waarschijnlijk voor het eerst in zijn leven. Toch vond hij de 
leugen vanzelfsprekend. En al wilde hij op dit moment niets 
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liever dan bij de vrouw blijven, hij vond het toch erger om in 
haar ogen een nutteloze persoon te lijken die niets anders te 
doen had, terwijl buiten duizend handen bezig waren met 
helpen en redden. Hij begaf zich dus haastig naar buiten – en 
ontdekte tot zijn eigen verbazing dat hij nu de moed en de 
kracht had om te helpen, te redden, hier een bevel te geven 
en daar een goede raad, en hoewel hij tijdens het helpen, red-
den en doen de hele tijd aan de vrouw in het huisje moest 
denken en het idee dat hij haar later misschien niet terug zou 
zien wreed en vreselijk leek, werkte hij toch door op de plek 
van de ramp, uit angst dat hij veel te vroeg terug zou gaan en 
de vreemde vrouw zou laten zien hoe nutteloos hij was. En 
alsof haar blikken hem volgden en aanspoorden, kreeg hij 
toch heel gauw vertrouwen in zijn eigen uitspraken en zijn 
gezond verstand en hij bleek een flinke, verstandige en moe-
dige helper.  
 Zo werkte hij een uur of twee, terwijl hij de hele tijd aan de 
wachtende onbekende vrouw dacht. Nadat de dokter en de 
verplegers de gewonden de eerste hulp verleend hadden, 
maakte Fallmerayer aanstalten om terug naar het baanwach-
tershuisje te gaan. Tegen de dokter, die hij kende, zei hij in-
derhaast dat er verderop nog een slachtoffer van de ramp lag. 
Niet helemaal zonder voldoening keek hij naar zijn geschaaf-
de handen en zijn besmeurde uniform. Hij bracht de dokter 
naar het hokje van de baanwachter en begroette de onbeken-
de vrouw, die niet van haar plaats gekomen leek, met de van-
zelfsprekende, vrolijke glimlach waarmee je bekenden tege-
moet treedt.  
 ‘Wilt u deze dame onderzoeken?’ vroeg hij de dokter. En 
hij draaide zich om naar de deur.  
 Hij wachtte een paar minuten buiten. De dokter kwam en 
zei: ‘Een kleine shock, verder niets. Ze kan het beste hier blij-
ven. Hebt u plaats in uw huis?’  
 ‘Jazeker!’ antwoordde Fallmerayer. En samen brachten ze 
de onbekende vrouw naar het station en de trap op naar de 
woning van de stationschef.  
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 ‘Over een dag of drie, vier is ze helemaal beter,’ zei de 
dokter.  
 Op dat moment hoopte Fallmerayer dat het veel meer da-
gen zou duren.  
 
 

III 
 
Fallmerayer bood de onbekende vrouw zijn kamer en zijn 
bed aan. De vrouw van de stationschef verdeelde haar aan-
dacht tussen de zieke en de kinderen. Twee keer per dag 
kwam Fallmerayer zelf. De tweeling moest zich heel rustig 
houden.  
 Een dag later waren de sporen van het ongeluk uitgewist 
en was het gebruikelijke onderzoek begonnen, Fallmerayer 
verhoord en de schuldige wisselwachter ontslagen. Twee 
keer per dag raasden de sneltreinen net als vroeger langs de 
groetende stationschef.  
 De avond na de ramp hoorde Fallmerayer hoe de onbe-
kende vrouw heette: het was gravin Walewska, een Russische 
uit de buurt van Kiev, die op reis was geweest van Wenen 
naar Merano. Een deel van haar bagage werd gevonden en 
aan haar teruggegeven: bruine en zwarte leren koffers. Ze ro-
ken naar juchtleer en een onbekend parfum. Zo rook het nu 
in Fallmerayers hele huis.  
 Omdat zijn bed aan de vrouw gegeven was, sliep hij nu 
niet in zijn slaapkamer, naast mevrouw Fallmerayer, maar 
beneden in zijn kantoortje. Dat wil zeggen: hij sliep helemaal 
niet. Hij lag wakker. ’s Morgens tegen negenen ging hij de 
kamer binnen waar de vrouw lag. Hij vroeg of ze goed gesla-
pen en ontbeten had en of ze zich goed voelde. Hij ging met 
verse viooltjes naar de vaas op het tafeltje waar gisteren de 
oude gestaan hadden, haalde de oude bloemen weg, zette de 
nieuwe in vers water en bleef daarna bij het voeteneind van 
het bed staan. Voor hem lag de vrouw, op zijn kussen en on-
der zijn deken. Hij mompelde iets onduidelijks. Met grote, 
donkere ogen en een wit, sterk gezicht, breed als een mooi, 
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vreemd landschap, lag op het kussen en onder de deken van 
de stationschef de vreemde vrouw. ‘Gaat u toch zitten,’ zei ze 
iedere dag twee keer. Ze sprak het harde en vreemde Duits 
van een Russin met een vreemde, lage stem. Alle pracht van 
de weidsheid en het onbekende lag in haar keel.  
 Fallmerayer ging niet zitten. ‘Neemt u me niet kwalijk, 
maar ik heb nog veel te doen,’ zei hij, maakte rechtsomkeert 
en ging de kamer uit.  
 Zes dagen lang ging het zo. De zevende dag adviseerde de 
dokter de vreemde vrouw om door te reizen. Haar man ver-
wachtte haar in Merano. Ze reisde dus door en liet in alle ka-
mers en vooral in Fallmerayers bed een onuitwisbare geur 
achter van juchtleer en een onbekend parfum.  
 
 

IV 
 
Die bijzondere geur bleef in het huis, in het geheugen en zelfs 
in het hart van Fallmerayer veel langer hangen dan de ramp. 
En terwijl hij de volgende weken, toen het langdurige onder-
zoek naar de precieze oorzaken en het gedetailleerde verloop 
van het ongeluk volgens voorschrift verliepen en Fallmerayer 
een paar keer verhoord werd, bleef hij aan de vreemde 
vrouw denken en alsof hij bedwelmd was door de geur die ze 
rond en in hem achtergelaten had, gaf bij bijna verwarde ant-
woorden op nauwkeurige vragen. Als zijn werk niet betrek-
kelijk eenvoudig geweest was en hijzelf niet al jaren een bijna 
mechanisch onderdeel van zijn werk geworden was, had hij 
het niet meer met een goed geweten kunnen doen. In stilte 
hoopte hij bij iedere postbestelling op bericht van de vrouw. 
Hij twijfelde er niet aan dat ze hem nog een keer zou schrij-
ven, wat gepast was om voor de gastvrijheid te bedanken. En 
op een dag kwam er inderdaad een grote, donkerblauwe 
brief uit Italië. Mevrouw Walewska schreef dat ze met haar 
man verder naar het zuiden was gereisd. Op het ogenblik 
was ze in Rome. Haar man en zij wilden naar Sicilië. Voor 
Fallmerayers tweeling kwam er een dag later een mooie 
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mand met fruit en van de man van gravin Walewska voor de 
vrouw van de stationschef een pakje heel tere, geurige, bleke 
rozen. Het had lang geduurd, schreef de gravin, voor ze tijd 
had gehad om haar goede gastheer te bedanken, maar ze was 
ook na haar aankomst in Merano nog niet in orde geweest en 
had moeten herstellen. Fallmerayer bracht het fruit en de 
bloemen meteen naar huis. Maar de brief hield hij nog wat 
langer, al was die een dag eerder gekomen. Het fruit en de 
rozen uit het Zuiden hadden een heel sterke geur, maar Fall-
merayer had het idee of de geur van de brief van de gravin 
nog sterker was. Het was een korte brief. Fallmerayer kende 
hem uit zijn hoofd. Hij wist precies waar ieder woord stond. 
Met lila inkt en in grote, vluchtige halen geschreven zagen al-
le letters eruit als een mooie vlucht vreemde, wonderlijk ge-
veerde, slanke vogels, die voorbijzweefden voor een diep-
blauwe hemel. Anja Walewska luidde de handtekening. Naar 
de voornaam van de vrouw, waarnaar hij nooit had durven 
vragen, was hij al lang benieuwd geweest, alsof haar voor-
naam een van haar verborgen lichamelijke bekoringen was. 
Nu hij die kende, leek het even of ze hem een zoet geheim 
had toevertrouwd. En uit jaloezie, om de brief alleen voor 
zichzelf te houden, besloot hij die pas twee dagen later aan 
zijn vrouw te laten zien. Sinds hij Walewska’s voornaam ken-
de, besefte hij dat die van zijn vrouw – ze heette Klara – niet 
mooi was. Toen hij zag met wat voor onverschillige handen 
Klara de brief van de vrouw openvouwde, moest hij meteen 
denken aan de handen van de briefschrijfster – zoals hij die 
voor het eerst gezien had, op de bontjas, onbeweeglijke han-
den, twee glanzende, zilveren handen. Toen had ik ze moeten 
kussen, dacht hij even. ‘Een heel aardige brief,’ zei zijn vrouw 
en legde de brief weg. Haar ogen waren staalblauw en 
plichtsbewust, niet eens verdrietig. Klara Fallmerayer was in 
staat om zelfs zorgen als plichten te zien en in verdriet vol-
doening te vinden. Dat dacht Fallmerayer – die nooit derge-
lijke gedachten of invallen had gehad – opeens te merken. En 
hij deed alsof hij vannacht een dringende plicht had, meed de 
gemeenschappelijke kamer, ging beneden in zijn kantoortje 
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slapen en probeerde zichzelf wijs te maken dat boven hem, in 
zijn bed, nog steeds de vreemde vrouw sliep.  
 Dagen en maanden verstreken. Uit Sicilië kwamen nog 
twee kleurige ansichtkaarten met vluchtige groeten. De zo-
mer kwam, een warme zomer. Toen de vakantietijd aanbrak, 
besloot Fallmerayer nergens heen te gaan. Zijn vrouw en kin-
deren stuurde hij naar een vakantieoord in Oostenrijk. Hij 
bleef om zijn werk te doen. Voor het eerst in zijn huwelijk 
was hij van zijn vrouw gescheiden. In stilte had hij te veel van 
die eenzaamheid verwacht. Pas toen hij alleen was, begon hij 
te voelen dat hij helemaal niet alleen had willen zijn. Hij snuf-
felde in alle laden, op zoek naar de brief van de vrouw. Maar 
hij kon hem niet meer vinden. Mevrouw Fallmerayer had 
hem misschien allang verscheurd.  
 Vrouw en kinderen kwamen terug en juli liep op zijn eind.  
 Toen kwam de algemene mobilisatie.  
 
 

V 
 
Fallmerayer was reservevaandrig in het eenentwintigste ba-
taljon jagers. Omdat hij een vrij belangrijke functie vervulde, 
had hij net als verschillende collega’s nog een tijdje in het 
achterland kunnen blijven. Maar Fallmerayer trok zijn uni-
form aan, pakte zijn koffer, omhelsde zijn kinderen, kuste zijn 
vrouw en ging naar zijn onderdeel. Hij droeg zijn werk over 
aan zijn assistent. Mevrouw Fallmerayer huilde en de twee-
ling juichte, omdat ze hun vader in ongewone kleren zagen. 
Mevrouw Fallmerayer was wel degelijk trots op haar man – 
maar pas bij zijn vertrek. Ze onderdrukte haar tranen. Haar 
blauwe ogen waren vervuld van bitter plichtsbesef.  
 Wat de stationschef zelf betrof: pas toen hij met een paar 
kameraden in een coupé zat, voelde hij hoe wreed beslissend 
dit moment was. Toch dacht hij te merken dat hij zich door 
een heel vage opgewektheid van alle officieren in zijn coupé 
onderscheidde. Het waren reserveofficieren. Iedereen had 
zijn geliefde thuis verlaten. En iedereen was op dit moment 
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een enthousiaste militair. Tegelijkertijd was iedereen ook een 
troosteloze vader en een troosteloze zoon. Alleen Fallmerayer 
had het idee dat de oorlog hem uit een uitzichtloze situatie 
had bevrijd. Hij had echt wel medelijden met zijn tweeling. 
Ook met zijn vrouw. Ja, ook met zijn vrouw. Maar terwijl alle 
kameraden, als ze over thuis begonnen, alle tedere hartelijk-
heid waartoe ze in staat waren, in gezichtsuitdrukkingen en 
gebaren lieten blijken, had Fallmerayer het gevoel of hij om 
niet bij hen achter te blijven, zodra hij over zijn gezin begon, 
geen leugenachtige, maar wel een overdreven angst in zijn 
blik en zijn stem moest leggen. En eigenlijk had hij meer zin 
om met zijn kameraden over gravin Walewska te praten dan 
over thuis. Hij dwong zichzelf om niets te zeggen. En hij had 
het idee dat hij dubbel loog: ten eerste omdat hij verzweeg 
wat hem bezighield en ten tweede omdat hij af en toe over 
zijn vrouw en zijn kinderen vertelde – van wie hij op dit mo-
ment veel verder verwijderd was dan van gravin Walewska, 
een vrouw uit een vijandelijk land. Hij begon een beetje min-
achting voor zichzelf te krijgen.  
 
 

VI 
 
Hij kwam op. Hij ging naar het front. Hij vocht. Hij was een 
dappere militair. Hij schreef de gebruikelijke, hartelijke veld-
postbrieven naar huis. Hij werd onderscheiden en tot luite-
nant benoemd. Hij raakte gewond. Hij kwam in het veldhos-
pitaal terecht. Hij had recht op verlof. Hij zag ervan af en 
ging weer naar het front. Hij vocht in het oosten. In zijn vrije 
uren, tussen gevecht, inspectie en stormaanval, begon hij uit 
toevallig gevonden boeken Russisch te leren. Bijna genietend. 
Midden in de stank van gas, de geur van bloed, in de regen, 
in het moeras, in de modder, in het zweet van de levenden en 
in de stank van de rottende kadavers volgde Fallmerayer de 
vreemde geur van juchtleer en het onbekende parfum van de 
vrouw die ooit in zijn bed, op zijn kussen en onder zijn deken 
had gelegen. Hij leerde de moedertaal van die vrouw en stel-
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de zich voor dat hij met haar praatte in haar taal. Tederheden 
leerde hij, discretieën, kostbare Russische tederheden. Hij 
praatte met haar. Door een heel grote wereldoorlog was hij 
van haar gescheiden, maar hij praatte met haar. Met Russi-
sche krijgsgevangenen praatte hij. Met een honderdvoudig 
gescherpt oor hoorde hij de subtielste intonaties en met een 
vlotte tong sprak hij ze na. Met iedere nieuwe klank van de 
vreemde taal die hij leerde, kwam hij de vreemde vrouw na-
der. Hij wist van haar niets meer dan wat hij het laatst van 
haar gezien had: een vluchtige groet en een vluchtige hand-
tekening op een banale ansichtkaart. Maar voor hem leefde 
ze, op hem wachtte ze, en al gauw zou hij haar spreken.  
 Omdat hij Russisch kende, kwam hij, toen zijn bataljon 
naar het zuidfront gestuurd werd, bij een van de regimenten 
die korte tijd later bij het zogeheten bezettingsleger ingedeeld 
werden. Fallmerayer werd eerst als tolk overgeplaatst naar 
het commando van de divisie en daarna bij de “spionage- en 
informatiedienst”. Hij kwam uiteindelijk in de buurt van 
Kiev.  
 
 

VII 
 
De naam Solowienki had hij goed onthouden. Meer dan ont-
houden: vertrouwd en eigen was die naam geworden.  
 De naam van het landgoed dat de familie Walewski toebe-
hoorde was gemakkelijk te vinden. Solowki heette het en het 
lag drie werst ten zuiden van Kiev. Fallmerayer kreeg een 
zoet, beklemmend en pijnlijk opgewonden gevoel. Hij was 
het lot oneindig dankbaar dat hem in de oorlog en hierheen 
gevoerd had, en tegelijk was hij onzegbaar bang voor alles 
wat hem nu nog te wachten stond. Oorlog, stormaanval, ver-
wonding, de naderende dood: dat was nog niets vergeleken 
met wat hem nu wachtte. Het was allemaal maar een – wie 
weet, misschien ontoereikende – voorbereiding op de ont-
moeting met de vrouw geweest. Was hij echt op alles voorbe-
reid? Was ze eigenlijk wel thuis? Had de intocht van het vij-
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andelijke leger haar niet naar veiliger streken verdreven? En 
als ze thuis was, was haar man dan bij haar? Hij moest in ie-
der geval gaan kijken.  
 Fallmerayer liet de paarden inspannen en ging op weg.  
 Het was een tamelijk vroege meimorgen. Hij reed in zijn 
lichte, tweewielige wagentje langs bloeiende weiden, op slin-
gerende zandwegen, door bijna onbewoond gebied. Soldaten 
marcheerden rammelend en ratelend voorbij naar de gebrui-
kelijke exercitie-oefeningen. In het lichte en hoge, blauwe he-
melgewelf kwinkeleerden de leeuweriken. Dichte, donkere 
vlekken van kleine dennenbosjes werden afgewisseld door 
het lichte, vrolijke zilver van de berken. En de ochtendwind 
voerde uit de verte flarden aan van het gezang van soldaten 
uit afgelegen barakken. Fallmerayer dacht aan zijn kinderja-
ren en aan de natuur in zijn vaderland. Niet ver van het sta-
tion waar hij tot de oorlog dienstgedaan had, was hij geboren 
en opgegroeid. Ook zijn vader was spoorwegambtenaar ge-
weest, een lagere ambtenaar en magazijnmeester. Fallmeray-
ers hele jeugd was net als zijn latere leven vervuld geweest 
van de geluiden en geuren van de spoorwegen en die van de 
natuur. De locomotieven floten en hielden dialogen met de 
jubel van de vogels. De zware steenkoollucht lag op de geur 
van de bloeiende velden. De grijze rook van de spoorwegen 
versmolt met de blauwe wolken boven de bergen tot één en-
kele nevel van zoete weemoed en verlangen. Hoe anders was 
de wereld hier, vrolijk en treurig in één, geen heimelijke 
goedheid meer op een milde, lieflijke helling; wat seringen 
hier en geen volle bloemschermen meer achter mooi geverfde 
hekken. Lage hutten met lage, brede strodaken als monniks-
kappen, gehuchten, verloren in de weidsheid en zelfs op deze 
overzichtelijke vlakte als het ware nog verborgen. Wat waren 
de landen verschillend! Waren menselijke harten dat ook? Zal 
ze me wel begrijpen? – vroeg Fallmerayer zich af. Zal ze me 
wel begrijpen? – En hoe dichter hij bij het landgoed van de 
Walewski’s kwam, hoe brandender die vraag werd. Hoe 
dichterbij hij kwam, hoe zekerder hij ook wist dat de vrouw 
thuis was. Al gauw twijfelde hij geen moment meer dat ze 
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nog maar minuten van elkaar gescheiden waren. Ja, ze was 
thuis.  
 Meteen aan het begin van de schamele berkenlaan, die de 
flauwe helling naar het landhuis aankondigde, sprong Fall-
merayer van de wagen. Lopend legde hij de weg af om het 
nog wat langer te laten duren. Een oude tuinman vroeg wat 
hij wilde. Hij wou graag de gravin spreken, zei Fallmerayer. 
Hij zou het doorgeven, zei de man; hij liep langzaam weg en 
kwam al gauw terug. Ja, de gravin was thuis en verwachtte 
de bezoeker.  
 Mevrouw Walewska herkende Fallmerayer natuurlijk niet. 
Ze dacht dat hij een van de vele militairen was die ze de laat-
ste tijd had moeten ontvangen. Ze vroeg of hij wilde gaan zit-
ten. Haar stem, laag, donker en exotisch, liet hem schrikken 
en was hem tegelijk vertrouwd; een vertrouwde huiver, een 
bekende, liefdevol verwelkomde en al jaren hartstochtelijk 
verwachte schrik. ‘Mijn naam is Fallmerayer,’ zei de officier. 
– Ze was de naam natuurlijk vergeten. ‘U weet wel,’ begon hij 
weer, ‘ik ben de stationschef van L.’ Ze kwam dichterbij, pak-
te zijn handen en hij rook weer de geur die hem al die jaren 
gevolgd, omgeven, gekoesterd, gepijnigd en getroost had. 
Haar handen lagen een ogenblik op de zijne.  
 ‘O, vertelt u eens, vertelt u eens!’ riep mevrouw Walewska. 
Hij vertelde in het kort hoe het met hem ging. ‘En uw vrouw 
en uw kinderen?’ vroeg de gravin. ‘Ik heb ze niet meer ge-
zien,’ zei Fallmerayer. ‘Ik heb nooit verlof genomen.’  
 Daarop viel er een korte stilte. Ze keken elkaar aan. In de 
lage en brede, witgekalkte en bijna kale kamer lag de zon van 
de jonge ochtend goud en vol. Vliegen zoemden tegen de ra-
men. Fallmerayer keek zwijgend naar het brede, witte gezicht 
van de gravin. Misschien begreep ze hem. Ze stond op om 
een gordijn voor het middelste raam dicht te trekken. ‘Te 
licht?’ vroeg ze. ‘Liever donker,’ antwoordde Fallmerayer. Ze 
kwam terug naar het tafeltje, luidde een belletje en de oude 
bediende kwam; ze bestelde thee. De stilte tussen hen ver-
dween niet, maar werd juist dieper tot de thee gebracht werd. 
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Fallmerayer stak een sigaret op. Terwijl zij de thee voor hem 
inschonk, vroeg hij plotseling: ‘En waar is uw man?’  
 Ze wachtte tot ze het kopje volgeschonken had, alsof ze 
eerst een heel voorzichtig antwoord moest bedenken. ‘Aan 
het front natuurlijk,’ zei ze. ‘Ik hoor al drie maanden niets 
meer van hem. We kunnen nu immers niet corresponderen!’ 
‘Maakt u zich veel zorgen?’ vroeg Fallmerayer. ‘Ja,’ ant-
woordde ze, ‘niet minder dan uw vrouw om u waarschijn-
lijk.’ ‘Neemt u me niet kwalijk, u hebt gelijk, dat was heel 
dom van me,’ zei Fallmerayer. Hij keek naar het theekopje.  
 Ze had geweigerd, vertelde de gravin nog, het huis te ver-
laten. Anderen waren gevlucht. Zij vluchtte niet, voor haar 
boeren niet en ook niet voor de vijand. Ze woonde hier met 
vier dienstbodes, twee rijpaarden en een hond. Geld en siera-
den had ze begraven. Ze zocht lang naar een woord, want ze 
wist niet  wat “begraven” in het Duits was en wees naar de 
grond. Fallmerayer zei het Russische woord. ‘Kent u Rus-
sisch?’ vroeg ze. ‘Ja,’ zei hij, ‘dat heb ik geleerd, op het slag-
veld geleerd.’ En in het Russisch voegde hij eraan toe:  
 ‘Voor u, om ooit met u te kunnen praten heb ik Russisch 
geleerd.’  
 Ze zei dat hij het heel goed sprak, alsof hij zijn veelzeg-
gende zin alleen maar gezegd had om zijn talenkennis te de-
monstreren. Op die manier veranderde ze zijn bekentenis in 
een betekenisloze stijloefening. Maar juist dat antwoord van 
haar bewees dat ze hem goed begrepen had.  
 Nu wil ik gaan, dacht hij. Hij stond ook meteen op. En zon-
der haar uitnodiging af te wachten en beseffend dat ze zijn 
onbeleefdheid goed zou uitleggen, zei hij: ‘Ik kom binnenkort 
terug.’ – Ze gaf geen antwoord. Hij gaf haar een handkus en 
ging weg.  
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VIII 
 
Hij ging weg – en twijfelde er niet aan dat zijn lot zich begon 
te voltrekken. Dat is een wet, zei hij tegen zichzelf. Het is on-
mogelijk dat iemand onweerstaanbaar door een ander aange-
trokken wordt en dat die ander daar niet voor openstaat. Zij 
voelt wat ik voel. Als ze nog niet van me houdt, zal dat wel 
gauw gebeuren.  
 Met de gewone betrouwbaarheid van een ambtenaar en 
een officier vervulde Fallmerayer zijn taken. Hij besloot voor-
lopig twee weken verlof te nemen, voor het eerst sinds hij in 
dienst was. Zijn bevordering tot eerste luitenant moest over 
een paar dagen plaatsvinden. Daar wilde hij nog op wachten.  
 Twee dagen later reed hij nog een keer naar Solowki. Ze 
zeiden dat gravin Walewska niet thuis was en niet voor de 
middag verwacht werd. ‘O,’ zei hij, ‘dan wacht ik zolang wel 
in de tuin.’ En omdat ze hem niet weg durfden te sturen, lie-
ten ze hem in de tuin achter het huis.  
 Hij keek op naar de twee rijen ramen. Hij vermoedde dat 
de gravin thuis was, maar dat ze deed alsof dat niet zo was. 
Hij dacht inderdaad nu eens achter het ene en dan weer ach-
ter het andere raam de glans van een lichte jurk te zien. Hij 
wachtte geduldig en welhaast gelaten.  
 Toen de kerkklok in de buurt twaalf uur sloeg, ging hij het 
huis weer in. Mevrouw Walewska was thuis. Ze kwam net de 
trap af in een zwarte, slanke en hooggesloten jurk, met een 
dun parelsnoer om de kraag en een zilveren armband om het 
nauwe linkermanchet. Fallmerayer kreeg het idee dat ze zich 
om hem gepantserd had – en het was of het vuur dat eeuwig 
voor haar brandde in zijn hart nog een nieuw, een apart klein 
vuurtje voortgebracht had. Nieuwe lichten stak de liefde aan. 
Fallmerayer glimlachte. ‘Ik heb lang moeten wachten,’ zei hij, 
‘maar ik heb het graag gedaan, zoals u weet. Ik heb beneden 
in de tuin naar de ramen staan kijken en verbeeldde me dat ik 
het geluk had u te zien. Zo verstreek de tijd.’  
 Of hij iets wilde eten, vroeg de gravin, omdat het juist 
etenstijd was. Graag, zei hij, want hij had honger. Maar van 
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de drie gangen die er opgediend werden, at hij belachelijk 
weinig.  
 De gravin vertelde over het uitbreken van de oorlog. Hoe 
ze in allerijl uit Kaïro naar huis teruggegaan waren. Over het 
garderegiment van haar man. Over zijn kameraden. Over 
haar jeugd hier. Over haar vader en moeder. Over haar kin-
derjaren. Het was of ze heel krampachtig naar verhalen zocht 
en of ze zelfs bereid was die te verzinnen – alleen maar om de 
toch al zwijgzame Fallmerayer niet te laten praten. Hij streek 
over zijn blonde snorretje en leek heel goed te luisteren. Maar 
hij luisterde veel meer naar de geur die de vrouw verspreid-
de dan naar de woorden die ze sprak. Zijn poriën luisterden. 
En verder: ook haar woorden geurden en haar taal. Alles wat 
ze kon vertellen, raadde hij toch al. Niets van haar kon voor 
hem verborgen blijven. Wat kon ze voor hem verbergen? 
Haar strenge jurk beschermde haar lichaam beslist niet voor 
zijn alwetende blik. Hij voelde het verlangen van zijn handen 
naar haar, het heimwee van zijn handen naar de vrouw. Toen 
ze opstonden, zei hij dat hij nog dacht te blijven, hij had mo-
menteel verlof en over een paar dagen nam hij nog veel lan-
ger verlof, zodra hij eerste luitenant geworden was. Waar hij 
heen wilde, vroeg de gravin. ‘Nergens heen,’ zei Fallmerayer. 
‘Bij u wil ik blijven!’ Ze nodigde hem uit om zo lang te blijven 
als hij wilde – nu en later. Nu moest ze hem in de steek laten 
en nog wat doen in huis. Als hij wilde komen, dan waren er 
genoeg kamers in huis – zoveel, dat ze elkaar niet hoefden te 
storen.  
 Hij nam afscheid. Omdat ze niet bij hem kon blijven, zei 
hij, ging hij liever naar de stad terug.  
 Toen hij in de wagen stapte, wachtte ze op de drempel, in 
haar strenge, zwarte jurk met daarboven haar brede, lichte 
gezicht – en terwijl hij de zweep pakte, stak ze zacht haar 
hand op voor een halve, als het ware met moeite beteugelde 
groet.  
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IX 
 
Ongeveer een week na dat bezoek kreeg de pasbenoemde 
eerste luitenant Adam Fallmerayer zijn verlof. Hij zei tegen 
alle kameraden dat hij naar huis wilde. Ondertussen ging hij 
naar het landhuis van de Walewski’s, betrok een kamer op de 
begane grond die voor hem gereedgemaakt was, at iedere 
dag met de vrouw des huizes, sprak met haar over van alles, 
koetjes en kalfjes en dingen van lang geleden, vertelde over 
het front en lette nooit op wat hij zei, liet haar vertellen en 
luisterde niet. ’s Nachts sliep hij niet, net zo min als thuis in 
het stationsgebouw, jaren geleden tijdens de zes dagen dat de 
gravin boven hem in zijn kamer overnacht had. Ook nu voel-
de hij ’s nachts dat ze boven hem was, boven zijn hoofd en 
boven zijn hart.  
 Op een nacht, het was benauwd en er viel een milde, goe-
de regen, stond Fallmerayer op, kleedde zich aan en ging 
voor het huis staan. In het ruime trappenhuis brandde een 
gele olielamp. Stil was het huis, stil was de nacht, stil was de 
regen, hij viel als op zacht zand en zijn eentonige zingen was 
het gezang van de nachtelijke stilte zelf. Opeens kraakte de 
trap. Fallmerayer hoorde het, hoewel hij voor de poort stond. 
Hij keek eens goed. Hij had de zware deur opengelaten. En 
hij zag de gravin de trappen aflopen. Ze was helemaal ge-
kleed, net als overdag. Hij boog, zonder een woord te zeggen. 
Ze kwam naar hem toe. Zo bleven ze zwijgend een paar se-
conden staan. Fallmerayer hoorde zijn hart bonzen. Ook had 
hij het idee of het hart van de vrouw net zo hard bonsde als 
dat van hem – en in hetzelfde tempo. Drukkend leek de lucht 
opeens en er kwam geen zuchtje wind door de openstaande 
poort. Fallmerayer zei: ‘Laten we in de regen lopen; ik haal de 
jas wel!’ En zonder op haar toestemming te wachten, rende 
hij naar zijn kamer, kwam terug met zijn jas en legde die om 
de schouders van de vrouw, zoals hij ooit de bontjas om haar 
schouders had gelegd op die onvergetelijke avond van de 
ramp, en daarop zijn arm om de jas. En zo liepen ze de nacht 
en de regen in.  
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 Ze liepen de laan door; ondanks de natte duisternis licht-
ten de schaarse, dunne stammen alsof ze van binnen verlicht 
waren. En alsof die zilveren glans van de teerste bomen ter 
wereld tederheid in Fallmerayers hart wekte, sloeg hij zijn 
arm steviger om de schouder van de vrouw en voelde door 
de harde, doorweekte stof van de jas de meegaande goedheid 
van haar lichaam; even had hij het gevoel of de vrouw zich 
naar hem toe boog en zelfs dat ze zich tegen hem aan vlijde, 
en toch was er een moment later weer een aanzienlijke af-
stand tussen hun lichamen. Zijn hand verliet haar schouders, 
tastte omhoog naar haar natte haar, streek over haar natte oor 
en raakte haar natte gezicht. En het volgende moment bleven 
ze tegelijkertijd staan, keerden zich naar elkaar, omhelsden 
elkaar, de jas gleed van haar schouders en viel dof en zwaar 
op de grond – en zo, midden in de regen en de nacht, kwa-
men hun gezichten en hun monden bij elkaar en ze kusten el-
kaar lang.  
 
 

X 
 
Eén keer zou eerste luitenant Fallmerayer overgeplaatst wor-
den naar Shmerinka, maar met veel moeite kon hij blijven. Hij 
wilde per se blijven. Iedere morgen en iedere avond zegende 
hij de oorlog en de bezetting. Niets vreesde hij meer dan een 
plotselinge vrede. Voor hem was graaf Walewski allang 
dood, gesneuveld aan het front of vermoord door muitende, 
communistische soldaten. Eeuwig moest de oorlog duren en 
eeuwig Fallmerayers dienst in deze plaats, in deze positie.  
 Nooit meer vrede op aarde.  
 Fallmerayer was aan overmoed ten prooi gevallen, zoals 
veel mensen overkomt bij wie door hun teveel aan hartstocht 
de zintuigen verblind worden, het inzicht verdwijnt en het 
verstand wordt misleid. Hij dacht alleen op de wereld te zijn 
met het voorwerp van zijn liefde. Natuurlijk ging het grote en 
verwarde lot van de wereld verder, zonder zich om hem te 
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bekommeren. De revolutie kwam. Eerste luitenant en min-
naar Fallmerayer had die absoluut niet verwacht.  
 Maar zoals het in acuut gevaar altijd gaat: de hevige slag 
van het buitengewone noodlotsuur scherpte ook zijn ingedut-
te verstand en met dubbele waakzaamheid begreep hij snel 
dat hij het leven van de geliefde vrouw, zijn eigen leven en 
vooral hun samenzijn moest redden. En omdat hij midden in 
de verwarring die de plotselinge gebeurtenissen hadden ge-
sticht, dankzij zijn militaire rang en de bijzondere diensten 
die hij vervulde, voorlopig over genoeg hulp- en zelfs 
machtsmiddelen beschikte, deed hij zijn best om die snel te 
gebruiken, en zo lukte het hem binnen een paar dagen waarin 
het Oostenrijkse leger uiteenviel, het Duitse zich uit Oekraïne 
terugtrok en de Russische Roden binnenvielen en de pas in 
opstand gekomen boeren oprukten om de landhuizen van 
hun heren in brand te steken en te plunderen, gravin Wa-
lewska twee goedbeschermde auto’s ter beschikking te stel-
len, een half dozijn toegewijde manschappen met geweren en 
munitie en een voorraad proviand voor ongeveer een week.  
 Op een avond – de gravin weigerde nog steeds haar land-
huis te verlaten – verscheen Fallmerayer met de wagens en 
zijn soldaten en dwong zijn geliefde met heftige woorden en 
bijna met lichamelijk geweld de sieraden die ze in de tuin be-
graven had te halen en zich gereed te maken voor vertrek. 
Dat duurde een hele nacht. Toen de sombere en vochtige late 
herfstmorgen aanbrak, waren ze klaar en de vlucht kon be-
ginnen. In de ruime auto met de linnen kap bevonden zich de 
soldaten. Een militaire chauffeur bestuurde de personenau-
tomobiel, die de eerste volgde en waarin de gravin en Fallme-
rayer zaten. Ze hadden besloten niet naar het westen te rij-
den, zoals iedereen toen deed, maar naar het zuiden. Je kon 
wel nagaan dat alle wegen van het land die naar het westen 
leidden, verstopt waren door terugtrekkende troepen. En wie 
weet wat hun aan de grenzen van de nieuw ontstane weste-
lijke staten nog te wachten stond! Het was nog altijd mogelijk 
– en zoals later bleek, zelfs een feit – dat er aan de westelijke 
grenzen van het Russische rijk nieuwe oorlogen begonnen 
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waren. Op de Krim en in de Kaukasus had gravin Walewska 
bovendien rijke en machtige familieleden. Hulp van hen was 
zelfs onder deze veranderde omstandigheden altijd nog te 
verwachten, als dat nodig was. En wat het belangrijkste was: 
een slim instinct zei de beide minnaars, dat in een tijd waarin 
de hele wereld in chaos verkeerde, de eeuwige zee de enige 
vrijheid moest betekenen. De zee wilden ze allereerst zien te 
bereiken. Ze beloofden de mannen die tot de Kaukasus mee 
zouden gaan allemaal een aanzienlijk bedrag in puur goud. 
En vol goede moed, hoewel natuurlijk opgewonden, reden ze 
daarheen.  
 Doordat Fallmerayer alles heel goed voorbereid en ook al 
rekening gehouden had met mogelijk en onwaarschijnlijk toe-
val, lukte het in heel korte tijd – vier dagen bij elkaar – Tiflis 
te bereiken. Daar lieten ze hun begeleiders gaan, betaalden 
het afgesproken loon en hielden alleen de chauffeur tot Ba-
koe. Ook naar het zuiden en naar de Krim waren veel Russen 
uit de adellijke en gegoede burgerlijke kringen gevlucht. An-
ders dan ze van plan waren geweest, zochten ze geen familie-
leden op en gingen kennissen uit de weg. Fallmerayer pro-
beerde juist een schip te vinden dat hem en zijn geliefde van 
Bakoe rechtstreeks naar de dichtstbijzijnde haven van een 
minder gevaarlijk land kon brengen. Daarbij kwamen ze on-
vermijdelijk andere families tegen, die de Walewski’s goed of 
oppervlakkig kenden en die net als Fallmerayer naar een red-
dend schip uitkeken – en de gravin zou over de persoon van 
Fallmerayer en over haar relatie met hem verzonnen informa-
tie moeten geven. Ten slotte zagen ze in dat ze alleen samen 
met anderen de geplande vlucht konden verwezenlijken. Ze 
werkten dus samen met acht anderen die Rusland over zee 
wilden verlaten, vonden uiteindelijk een betrouwbare kapi-
tein van een wat gebrekkig uitziend stoomschip en voeren 
eerst naar Constantinopel, vanwaar nog steeds regelmatig 
schepen naar Italië en Frankrijk vertrokken.  
 Drie weken later bereikte Fallmerayer met zijn geliefde 
vrouw Monte Carlo, waar de Walewski’s voor de oorlog een 
villaatje hadden gekocht. En nu dacht Fallmerayer op het 
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hoogtepunt van zijn geluk en zijn leven te zijn. De mooiste 
vrouw ter wereld hield van hem. Meer nog: hij hield van de 
mooiste vrouw ter wereld. Ze was nu voortdurend bij hem, 
zoals haar sterke evenbeeld jarenlang in hem had geleefd. In 
haar leefde hij nu zelf. In haar ogen zag hij ieder uur zijn ei-
gen spiegelbeeld, als hij dicht bij haar was – en er was iedere 
dag nauwelijks een uur waarop ze niet heel dicht bij elkaar 
waren. Die vrouw, die kortgeleden nog te hoogmoedig was 
geweest om haar hart of haar zintuigen te volgen, die vrouw 
was nu doelloos en willoos uitgeleverd aan de hartstocht van 
Fallmerayer, een stationschef van de Oostenrijkse zuidlijn; 
zijn kind was ze, zijn geliefde en zijn wereld. Net als Fallme-
rayer had gravin Walewska geen wensen meer. De liefdes-
storm die sinds de noodlottige nacht van de ramp op station 
L. in Fallmerayers hart was opgestoken, nam de vrouw mee, 
voerde haar weg, duizend mijl van haar land van herkomst, 
van haar gewoonten en van de werkelijkheid waarin ze had 
geleefd. Naar een wildvreemd land van gevoelens en gedach-
ten werd ze ontvoerd. En dat land was haar thuis geworden. 
Wat er allemaal in de grote, rusteloze wereld gebeurde, inte-
resseerde de twee niet. Van de goederen die ze meegenomen 
hadden, konden ze nog jaren leven zonder te hoeven werken. 
Ook maakten ze zich geen zorgen om de toekomst. Als ze de 
speelzaal bezochten, gebeurde dat uit overmoed. Ze konden 
het zich permitteren geld te verliezen – en ze verloren inder-
daad, als om het spreekwoord te demonstreren dat wie geluk 
heeft in de liefde, in het spel verliest. Ze waren alletwee blij 
met het verlies, alsof ze nog bijgeloof nodig hadden om zeker 
te zijn van hun liefde. Maar zoals alle gelukkigen waren ze 
geneigd hun geluk op de proef te stellen om het, als het de 
proef doorstond, zo mogelijk nog te vergroten.  
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XI 
 
Al had gravin Walewska haar Fallmerayer helemaal voor 
zich alleen, ze was toch – wat maar weinig vrouwen kunnen 
– niet in staat lang lief te hebben zonder angst haar geliefde te 
verliezen (want het is vaak de angst bij vrouwen om hun ge-
liefde man te verliezen die hun hartstocht aanwakkert en hun 
liefde). Zo begon ze op een dag, hoewel Fallmerayer daar 
geen aanleiding toe gegeven had, te eisen dat hij zich van zijn 
vrouw liet scheiden en afstand deed van zijn kinderen en zijn 
baan. Meteen schreef Adam Fallmerayer zijn neef Heinrich, 
die een hoge functie bekleedde bij het Weense ministerie van 
Onderwijs, dat hij zijn vroegere bestaan definitief had opge-
geven. Maar omdat hij niet naar Wenen wilde komen, zou als 
dat tenminste kon, een handige advocaat de scheiding moe-
ten regelen.  
 Een merkwaardig toeval – antwoordde neef Heinrich een 
paar dagen later – had beschikt dat Fallmerayer al meer dan 
twee jaar geleden op de lijst van vermisten had gestaan. 
Doordat hij ook nooit iets van zich had laten horen, dachten 
zijn vrouw en zijn weinige bloedverwanten dat hij al dood 
was. Station L. werd allang beheerd door een nieuwe stati-
onschef. Mevrouw Fallmerayer en de tweeling waren allang 
ingetrokken bij haar ouders in Brno. Het was het beste om te 
blijven zwijgen, als Fallmerayer bij de buitenlandse verte-
genwoordigingen van Oostenrijk tenminste geen problemen 
had met zijn pas en dergelijke.  
 Fallmerayer bedankte zijn neef en beloofde verder alleen 
hém te schrijven, vroeg om het stil te houden en liet de cor-
respondentie aan zijn geliefde zien. Ze was gerustgesteld. Ze 
was niet bang meer om Fallmerayer. Maar eenmaal overval-
len door de raadselachtige angst die de natuur in de zielen 
van zulke hevig liefhebbende vrouwen heeft gezaaid (wie 
weet, misschien om het voortbestaan van de wereld te verze-
keren), eiste gravin Walewska van haar geliefde een kind – en 
vanaf de minuut dat die wens bij haar opgekomen was, be-
gon ze zich over te geven aan ideeën over het voortreffelijke 
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karakter van dat kind en zich in zekere zin aan de onvoor-
waardelijke toewijding aan dat kind te wijden. Onbezonnen, 
lichtzinnig en bezield als ze was, zag ze in haar geliefde, 
wiens mateloze liefde haar mooie, natuurlijke onbezonnen-
heid pas gewekt had, toch het toonbeeld van verstandig en 
gematigd overwicht. En niets leek haar belangrijker dan een 
kind ter wereld te brengen dat haar eigen goede eigenschap-
pen met de onovertroffen eigenschappen van haar geliefde 
man zou verenigen.  
 Ze werd zwanger. Fallmerayer, die als alle verliefde man-
nen het lot even dankbaar was als de vrouw die het hielp te 
vervullen, was buiten zichzelf van blijdschap. Zijn tederheid 
kende geen grenzen meer. Onweerlegbaar bevestigd zag hij 
zijn eigen persoonlijkheid en zijn liefde. De vervulling viel 
hem nu pas ten deel. Het leven was nog niet eens begonnen. 
Over zes maanden verwachtten ze het kind. Pas over zes 
maanden zou het leven beginnen.  
 Intussen was Fallmerayer vierenvijftig jaar geworden.  
 
 

XII 
 
Toen verscheen op een dag in de villa van de Walewski’s een 
vreemdeling, een Kaukasiër die Kirdza-Sjwili heette en de 
gravin meedeelde dat graaf Walewski dankzij een gelukkige 
speling van het lot en waarschijnlijk gered door een bijzonder 
gewijde, in het klooster van Pokrosjni gewijde beeltenis van 
de heilige Procopius aan de rampspoed van de oorlog en de 
bolsjewieken ontsnapt was en op weg was naar Monte Carlo. 
Over een week of twee kon ze hem verwachten. Hij, de bood-
schapper, vroeger Ataman Kirdza-Sjwili, was in opdracht van 
de tsaristische contrarevolutie op weg naar Belgrado. Zijn op-
dracht had hij nu vervuld. Hij wilde gaan.  
 Gravin Walewska stelde Fallmerayer aan de vreemdeling 
voor als de trouwe beheerder van het huis. Tijdens de aanwe-
zigheid van de Kaukasiër zweeg Fallmerayer. Hij liep een 
eind met de gast mee. Toen hij terugkwam, voelde hij voor 
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het eerst in zijn leven een plotselinge, scherpe steek in zijn 
borst.  
 Zijn geliefde zat bij het raam te lezen.  
 ‘Je kunt hem niet ontvangen!’ zei Fallmerayer. ‘Laten we 
vluchten!’  
 ‘Ik zal hem de hele waarheid vertellen,’ antwoordde ze. 
‘We wachten.’  
 ‘Je hebt een kind van me!’ zei Fallmerayer, ‘een onmogelij-
ke situatie.’  
 ‘Je blijft hier, tot hij komt! Ik ken hem. Hij zal alles begrij-
pen,’ antwoordde de vrouw.  
 Vanaf dat moment spraken ze niet meer over graaf Wa-
lewski. Ze wachtten.  
 Ze wachtten, tot er op een avond een telegram van hem 
kwam. Op een avond arriveerde hij. Ze haalden hem samen 
van het station.  
 Twee conducteurs tilden hem uit de wagon en een kruier 
haalde een rolstoel. Ze zetten hem in de rolstoel. Hij hield zijn 
vrouw zijn gele, benige, lange gezicht voor en zij boog zich 
over hem heen en kuste hem. Met lange, blauwbevroren, 
knokige handen probeerde hij telkens weer vergeefs twee 
bruine dekens over zijn benen te trekken. Fallmerayer hielp 
hem.  
 Fallmerayer zag het gezicht van de graaf: een langwerpig, 
geel, benig gezicht met een scherpe neus, lichte ogen, dunne 
lippen en daarover een zwarte hangsnor. Ze reden de graaf 
als een van de vele stuks bagage over het perron. Zijn vrouw 
liep achter de rolstoel en Fallmerayer ervoor.  
 Ze moesten hem – Fallmerayer en de chauffeur – in de au-
to tillen. De rolstoel werd op het dak van de auto geladen.  
 Ze moesten hem de villa in dragen. Fallmerayer hield het 
hoofd en de schouders vast en de bediende de voeten.  
 ‘Ik heb honger,’ zei graaf Walewski.  
 Toen ze de tafel dekten, bleek Walewski niet zelfstandig te 
kunnen eten. Zijn vrouw moest hem voeren. En toen het na 
een wreed zwijgzame maaltijd bedtijd werd, zei de graaf:  
 ‘Ik heb slaap. Breng me naar bed.’  
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 Gravin Walewska, de bediende en Fallmerayer droegen de 
graaf naar zijn kamer op de eerste verdieping, waar een bed 
voor hem klaarstond.  
 ‘Welterusten!’ zei Fallmerayer. Hij zag nog hoe zijn gelief-
de de kussens rechttrok en op de rand van het bed ging zit-
ten.  
 
 

XIII 
 
Daarna vertrok Fallmerayer; ze hebben nooit meer iets van 
hem gehoord.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


