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Het was een zondagochtend in een schitterende lente. Ge-
org Bendemann, een jonge koopman, zat in zijn eigen ka-
mer op de eerste verdieping van een van de lage, lichtge-
bouwde huizen die langs de rivier stonden in een lange rij, 
bijna alleen verschillend in hoogte en kleur. Hij was net 
klaar met een brief aan een jeugdvriend in het buitenland, 
vouwde hem in een speels langzaam tempo dicht en keek 
daarna, met zijn ellebogen op het bureau, uit het raam 
naar de rivier, de brug en de heuvels op de andere oever 
met hun tere groen.  
 Hij dacht erover na hoe die vriend, die ontevreden was 
over zijn carrière thuis, al jaren geleden letterlijk gevlucht 
was naar Rusland. Nu had hij een zaak in Sint-Petersburg, 
die in het begin goed gelopen had, maar al lange tijd leek 
te stagneren, zoals de vriend bij zijn steeds zeldzamer 
wordende bezoeken klaagde. Zo moest hij zich in het bui-
tenland doodwerken en zijn vreemde volle baard bedekte 
maar gebrekkig het sinds zijn kinderjaren bekende ge-
zicht, waarvan de gele kleur op een opkomende ziekte 
leek te wijzen. Zoals hij vertelde, had hij geen echt contact 
met de kolonie landgenoten daar, maar ook bijna geen so-
ciaal verkeer met plaatselijke families en hij bereidde zich 
dus voor op een definitief bestaan als vrijgezel.  
 Wat wilde hij zo’n man schrijven, die blijkbaar vastge-
lopen was, met wie hij medelijden kon hebben, maar die 
hij niet kon helpen? Moest hij hem misschien aanraden om 
weer naar huis te komen, zijn bestaan hierheen te ver-
plaatsen, alle oude vriendschapsbanden weer aan te kno-
pen – wat immers niets in de weg stond – en verder op de 
hulp van vrienden te vertrouwen? Maar dat betekende 
niets anders dan hem tegelijkertijd des te voorzichtiger en 
des te beledigender te vertellen dat zijn pogingen tot nu 
toe mislukt waren, dat hij ze eindelijk op moest geven, dat 
hij terug moest komen en zich als een spijtoptant door ie-
dereen moest laten aanstaren, dat alleen zijn vrienden er 
iets van begrepen en dat hij nog echt een kind was en ge-
woon zijn succesvolle, thuisgebleven vrienden moest vol-
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gen. En was het dan wel zeker dat alle narigheden die ze 
hem moesten bezorgen zin hadden? Misschien kon hij niet 
eens meer teruggehaald worden – hij zei immers zelf dat 
hij de toestand in zijn land niet meer begreep – en zo bleef 
hij ondanks alles in zijn buitenland, verbitterd door de ad-
viezen en nog verder vervreemd van zijn vrienden. Maar 
volgde hij het advies echt op en werd hier – natuurlijk niet 
met opzet, maar door de feiten – ontmoedigd, kwam hij er 
niet mèt en niet zónder zijn vrienden uit, had hij last van 
schaamte en had hij nu echt geen vaderland en geen vrien-
den meer, was het dan niet veel beter voor hem om in het 
buitenland te blijven, zoals hij was? Kon je je onder derge-
lijke omstandigheden voorstellen dat hij er hier inderdaad 
op vooruit zou gaan?  
 Om die redenen kon Georg hem, als hij de briefwisse-
ling al in stand wilde houden, geen echte mededelingen 
doen, zoals je die zonder schroom ook aan je verste ken-
nissen zou geven. Zijn vriend was nu al meer dan drie jaar 
niet in zijn eigen land geweest en verklaarde dat heel ge-
brekkig door de onzekerheid van de politieke toestand in 
Rusland, die dus ook een heel korte afwezigheid van een 
kleine zakenman niet toestond, terwijl honderdduizenden 
Russen rustig de wereld rond reisden. Maar in de loop 
van die drie jaar was er juist voor Georg veel veranderd. 
Van het overlijden van Georgs moeder ongeveer twee jaar 
geleden, waarna Georg met zijn oude vader een gemeen-
schappelijk huishouden had, was zijn vriend waarschijn-
lijk nog op de hoogte en hij had zijn medeleven betoond in 
een brief met een droogheid waarvoor de enige reden kon 
zijn dat treurnis over zo’n gebeurtenis in het buitenland 
volkomen onvoorstelbaar werd. Maar nu had Georg sinds 
die tijd net als alle andere dingen ook zijn zaak met grote 
vastberadenheid aangepakt. Misschien had zijn vader, 
toen zijn moeder nog leefde, in zaken zijn zin door willen 
drijven en echte eigen activiteit tegengehouden. Misschien 
was zijn vader sinds de dood van zijn moeder, ondanks 
dat hij nog steeds in de zaak werkte, terughoudender ge-
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worden, misschien speelde – wat zelfs heel waarschijnlijk 
was – gelukkig toeval een veel belangrijkere rol, maar in 
elk geval had de zaak zich die twee jaar heel onverwacht 
ontwikkeld. Het personeelsbestand hadden ze moeten 
verdubbelen, de omzet was vervijfvoudigd en verdere 
vooruitgang was zonder twijfel te verwachten.  
 Zijn vriend had alleen geen idee van die verandering. 
Vroeger, misschien voor het laatst in die condoleantie-
brief, had hij Georg willen overhalen om naar Rusland te 
emigreren en uitgeweid over de vooruitzichten juist voor 
Georgs bedrijfstak in Sint-Petersburg. De cijfers vielen in 
het niet tegenover de omvang die Georgs zaak nu aange-
nomen had. Maar Georg had geen zin gehad om zijn 
vriend te schrijven over zijn zakelijke successen en nu ach-
teraf zou het wel een vreemde indruk maken.  
 Daarom beperkte Georg zich ertoe zijn vriend altijd al-
leen maar over onbelangrijke gebeurtenissen te schrijven, 
zoals die zich, wanneer je op een rustige zondag na zit te 
denken, ongeordend in je herinnering ophopen. Hij wilde 
niets anders dan de voorstelling intact laten die zijn 
vriend zich in de lange tussentijd waarschijnlijk van zijn 
geboortestad gemaakt had en waar hij tevreden mee was. 
Zo gebeurde het dat Georg zijn vriend drie keer met lange 
tussenpozen schreef over de verloving van een onbelang-
rijk iemand met een even onbelangrijk meisje, tot zijn 
vriend zich, helemaal tegen Georgs bedoelingen, voor dat 
merkwaardige feit begon te interesseren.  
 Toch schreef Georg zulke dingen veel liever dan toe te 
geven dat hij zich zelf een maand geleden had verloofd 
met een zekere Frieda Brandenfeld, een meisje uit een wel-
gestelde familie. Vaak had hij het met zijn verloofde over 
die vriend en de bijzondere briefwisseling. ‘Hij komt dus 
zeker niet op onze bruiloft,’ zei ze, ‘en ik heb toch het 
recht om al je vrienden te leren kennen.’ ‘Ik wil hem niet 
storen,’ antwoordde Georg, ‘begrijp me goed: hij zou 
waarschijnlijk wel komen, dat denk ik tenminste, maar hij 
zou zich gedwongen en benadeeld voelen, me misschien 



 6 

benijden en vast en zeker ontevreden zijn en niet in staat 
die ontevredenheid ooit te onderdrukken, en alleen weer 
weggaan. Alléén – weet je wat dat betekent?’ ‘Ja, kan hij 
dan niet op een andere manier te weten komen dat we 
gaan trouwen?’ ‘Dat kan ik niet voorkomen, maar het is 
gezien zijn manier van leven niet waarschijnlijk.’ ‘Als je 
zulke vrienden hebt, Georg, had je je helemaal niet moeten 
verloven.’ ‘Ja, daar zijn we allebei schuld aan, maar ik 
wou ook nu niet anders.’ En toen ze er, vlug ademend on-
der zijn kussen, nog tegen inbracht: ‘Eigenlijk vind ik het 
toch een belediging,’ dacht hij dat het echt geen kwaad 
kon om zijn vriend alles te schrijven. ‘Zo ben ik en zo 
moet hij me maar nemen,’ zei hij tegen zichzelf, ‘ik kan uit 
mezelf geen mens snijden die voor de vriendschap met 
hem misschien geschikter is dan ik.’  
 En inderdaad vertelde hij zijn vriend in de lange brief 
die hij deze zondagochtend schreef over de verloving, met 
de volgende woorden: Het grootste nieuws heb ik tot het 
laatst bewaard. Ik heb me verloofd met Frieda Brandenfeld, een 
meisje uit een welgestelde familie, dat hier pas lang na jouw ver-
trek is komen wonen en dat je dus wel niet zult kennen. Er zal 
nog gelegenheid zijn om meer over mijn verloofde te vertellen; 
vandaag zeg ik alleen dat ik heel gelukkig ben en dat er in onze 
relatie maar in zoverre iets veranderd is, dat je in mij in plaats 
van een heel gewone vriend een gelukkige vriend zult hebben. 
Bovendien krijg je er in mijn verloofde, van wie ik je de harte-
lijke groeten moet doen en die je binnenkort zelf zal schrijven, 
een eerlijke vriendin bij, wat voor een vrijgezel niet onbelangrijk 
is. Ik weet dat er veel dingen zijn die je afhouden van een bezoek 
aan ons. Maar zou mijn bruiloft niet de juiste gelegenheid zijn 
om alle hindernissen eens uit de weg te ruimen? Maar hoe dan 
ook, doe wat je denkt te moeten doen.  
 Met deze brief in zijn hand had Georg lang, met zijn ge-
zicht naar het raam, aan zijn bureau gezeten. Een kennis, 
die hem in het voorbijgaan vanaf de straat had gegroet, 
had hij met een afwezige glimlach nog net teruggegroet.  
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 Eindelijk stak hij de brief in zijn zak en liep uit zijn ka-
mer dwars door een gangetje naar de kamer van zijn va-
der, waar hij al maanden niet geweest was. Dat was ver-
der ook niet nodig, want hij zag zijn vader de hele tijd in 
de zaak. ’s Middags aten ze samen in een eethuis en ’s 
avonds zorgden ze weliswaar allebei voor zichzelf, maar 
zaten dan nog een tijdje, meestal ieder met zijn krant, in 
hun gemeenschappelijke huiskamer, als Georg, wat vaak 
gebeurde, niet bij vrienden was of nu bij zijn verloofde.  
 Georg was verbaasd hoe donker de kamer van zijn va-
der zelfs deze zonnige ochtend was. Zoveel schaduw gaf 
dus de hoge muur aan de overkant van de kleine binnen-
plaats. Zijn vader zat bij het raam in een hoek die getooid 
was met allerlei aandenkens aan de overleden moeder en 
las de krant, die hij opzij voor zijn ogen hield, waardoor 
hij de een of andere slechtziendheid probeerde te compen-
seren. Op tafel stonden de resten van het ontbijt, waarvan 
blijkbaar niet veel gegeten was.  
 ‘Ah, Georg!’ zei zijn vader en ging hem meteen tege-
moet. Zijn zware ochtendjas ging onder het lopen open en 
de panden wapperden om hem heen – Mijn vader is nog 
steeds een reus, dacht Georg.  
 ‘Niet om uit te houden, zo donker als het hier is,’ zei hij 
daarna.  
 ‘Ja, donker is het wel,’ antwoordde zijn vader.  
 ‘Het raam heb je ook dichtgedaan?’  
 ‘Ik heb het liever zo.’  
 ‘Het is wel heel warm buiten,’ zei Georg als het ware 
ter aanvulling, en ging zitten.  
 Zijn vader ruimde de tafel af en zette de ontbijtspullen 
op een kast.  
 ‘Ik wou eigenlijk alleen maar zeggen,’ vervolgde Georg, 
die de bewegingen van de oude man heel afwezig volgde, 
‘dat ik nu toch naar Sint-Petersburg geschreven heb over 
mijn verloving.’ Hij haalde de brief een eindje uit zijn zak 
en liet hem weer terugzakken.  
 ‘Naar Sint-Petersburg?’ vroeg zijn vader.  
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 ‘Aan mijn vriend toch,’ zei Georg en hij zocht zijn va-
ders blik. – In de zaak is hij toch heel anders, dacht hij, 
dan nu hij hier zo breeduit zit en zijn armen over elkaar 
slaat.  
 ‘Ja. Aan je vriend,’ zei zijn vader met nadruk.  
 ‘Je weet toch, vader, dat ik mijn verloving eerst wou 
verzwijgen. Om hem te ontzien, nergens anders om. Je 
weet zelf wel dat het een moeilijke man is. Ik zei tegen me-
zelf: van een ander hoort hij misschien dat ik verloofd ben, 
al is dat gezien zijn eenzame leven niet waarschijnlijk – 
dat kan ik niet voorkomen – maar van mij krijgt hij het nu 
eenmaal niet te horen.’  
 ‘En nu ben je weer van gedachten veranderd?’ vroeg 
zijn vader, terwijl hij de grote krant op de vensterbank leg-
de en op de krant zijn bril, waarop hij zijn hand legde.  
 ‘Ja, nu ben ik van gedachten veranderd. Als hij een goe-
de vriend is, zei ik tegen mezelf, dan is mijn gelukkige 
verloving ook voor hem een geluk. En daarom aarzelde ik 
niet langer om het te vertellen. Maar voor ik de brief op de 
bus doe, wou ik het je zeggen.’  
 ‘Georg,’ zei zijn vader, terwijl hij zijn tandenloze mond 
breed maakte, ‘luister eens even! Je bent voor deze kwestie 
gekomen om met me te overleggen. Dat is zonder twijfel 
respectabel. Maar het betekent niets, het is erger dan niets, 
als je nu niet de volle waarheid zegt. Ik wil geen dingen 
oprakelen die hier niets mee te maken hebben. Sinds de 
dood van onze dierbare moeder zijn er bepaalde minder 
fraaie dingen gebeurd. Misschien komt ook daarvoor de 
tijd en misschien komt die eerder dan we denken. In de 
zaak ontgaat me veel, het wordt misschien niet voor me 
verborgen gehouden – ik wil nu helemaal niet aannemen 
dat het voor me verborgen gehouden wordt – ik ben niet 
sterk genoeg meer en mijn geheugen laat me in de steek. 
In ben het overzicht kwijt over alle dingen. Dat is ten eer-
ste de loop van de natuur en ten tweede heeft de dood van 
ons moedertje mij veel harder getroffen dan jou. – Maar 
nu we het er toch over hebben, over die brief: Georg, houd 
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me alsjeblieft niet voor de gek. Het is een kleinigheid, het 
is de moeite niet waard, dus houd me niet voor de gek. 
Heb je echt die vriend in Sint-Petersburg?’  
 Georg stond verlegen op. ‘Laten we het niet over mijn 
vrienden hebben. Duizend vrienden kunnen mijn vader 
niet vervangen. Weet je wat ik denk? Jij ontziet jezelf niet 
genoeg. Maar de leeftijd eist zijn tol. Je bent voor mij on-
misbaar in de zaak, dat weet je best, maar als de zaak je 
gezondheid bedreigt, dan sluit ik hem morgen voorgoed. 
Dat gaat niet. We moeten een andere manier van leven 
voor je bedenken. Maar dan echt goed. Je zit hier in het 
donker, terwijl je in de huiskamer goed licht hebt. Je 
neemt een hapje van je ontbijt, in plaats van goed voor je-
zelf te zorgen. Je zit met het raam dicht, terwijl de lucht je 
zo goed zou doen. Nee, vader! Ik zal de dokter halen en 
we zullen ons aan zijn adviezen houden. We wisselen van 
kamer, jij gaat naar de voorkamer en ik hierheen. Dat is 
geen verandering voor je: alles gaat mee. Maar alles op 
zijn tijd, ga nu nog even naar bed, je hebt echt rust nodig. 
Kom, ik zal je helpen bij het uitkleden, je zult zien dat ik 
het kan. Of wil je meteen naar de voorkamer, om voorlo-
pig in mijn bed te gaan liggen? Dat zou trouwens heel ver-
standig zijn.’  
 Georg stond vlak naast zijn vader, die zijn hoofd met 
het borstelige, witte haar op zijn borst had laten zakken.  
 ‘Georg,’ zei zijn vader zacht, zonder beweging.  
 Georg knielde meteen naast zijn vader; hij zag in zijn 
ooghoeken de pupillen in het vermoeide gezicht van zijn 
vader overgroot op hem gericht.  
 ‘Jij hebt geen vriend in Sint-Petersburg. Je bent altijd 
een grappenmaker geweest en hebt je ook tegenover mij 
niet ingehouden. Waarom zou je nu net daar een vriend 
hebben? Dat kan ik echt niet geloven.’  
 ‘Denk toch nog eens na, vader,’ zei Georg, terwijl hij 
zijn vader van de stoel haalde en hem, omdat hij nog heel 
zwakjes op zijn benen stond, zijn ochtendjas uittrok, ‘het is 
nu binnenkort drie jaar geleden dat mijn vriend bij ons op 
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bezoek was. Ik herinner me nog dat jij hem niet bijzonder 
graag mocht. Minstens twee keer heb ik hem voor jou ver-
loochend, ondanks dat hij net bij mij op de kamer zat. Ik 
kon namelijk heel goed begrijpen dat je hem niet mocht, 
want mijn vriend heeft zijn eigenaardigheden. Maar toen 
heb je toch ook weer heel goed met hem kunnen praten. Ik 
was toen nog zo trots dat je luisterde, knikte en vragen 
stelde. Als je goed nadenkt, moet je je dat herinneren. Hij 
vertelde toen ongelooflijke verhalen over de Russische re-
volutie. Hoe hij bijvoorbeeld op zakenreis in Kiev bij een 
opstootje een geestelijke op een balkon had gezien die een 
groot, bloedig kruis in zijn vlakke hand sneed, die hand 
opstak en de menigte aanriep. Je hebt dat verhaal zelf zo 
nu en dan doorverteld.’  
 Ondertussen was het Georg gelukt zijn vader weer te 
laten zitten en de tricot broek die hij over zijn linnen on-
derbroek droeg voorzichtig uit te trekken, net als zijn sok-
ken. Bij het zien van het niet zo schone ondergoed verweet 
hij zichzelf dat hij zijn vader had verwaarloosd. Het was 
beslist ook zijn plicht geweest om op schoon ondergoed 
voor zijn vader te letten. Hij had het er met zijn verloofde 
nog niet speciaal over gehad, hoe ze voor de toekomst van 
zijn vader zouden zorgen, maar ze waren er stilzwijgend 
van uitgegaan, dat zijn vader alleen zou blijven in de oude 
woning. Maar nu wist hij heel zeker dat hij zijn vader mee 
zou nemen naar zijn toekomstige huishouden. Als je beter 
keek, leek het wel of de verzorging die zijn vader daar zou 
krijgen te laat kon komen.  
 In zijn armen droeg hij zijn vader naar bed. Een ver-
schrikkelijk gevoel had hij, toen hij tijdens de paar passen 
naar het bed merkte dat zijn vader op zijn borst met zijn 
horlogeketting speelde. Hij kon zijn vader niet meteen in 
bed leggen, zo stevig hield die zich aan die horlogeketting 
vast.  
 Maar nauwelijks lag hij in bed, of alles leek in orde. Hij 
dekte zichzelf toe en trok daarna de deken nog heel ver 
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over zijn schouders. Hij keek niet onvriendelijk naar Ge-
org op.  
 ‘Je herinnert je hem toch nog wel?’ vroeg Georg en 
knikte hem opmonterend toe.  
 ‘Ben ik nu goed toegedekt?’ vroeg zijn vader, alsof hij 
niet kon zien of zijn voeten genoeg bedekt waren.  
 ‘Je vindt het dus al fijn in bed,’ zei Georg en hij stopte 
hem beter in.  
 ‘Ben ik goed toegedekt?’ vroeg zijn vader nog een keer 
en leek bijzonder gespitst op het antwoord.  
 ‘Rustig maar, je bent goed toegedekt.’  
 ‘Nee!’ riep zijn vader, zodat het antwoord op de vraag 
botste; hij gooide de deken zo hard weg, dat die zich in 
haar vlucht een moment helemaal ontplooide, en stond 
rechtop in bed. Eén hand hield hij losjes tegen het plafond. 
‘Je wou me toedekken, dat weet ik, spruitje, maar toege-
dekt ben ik nog niet. En het is ook de laatste kracht, ge-
noeg voor je, teveel voor je! Ik ken je vriend wel. Hij was 
een zoon naar mijn hart. Daarom heb je hem ook bedrogen 
al die jaren. Waarom anders? Denk je dat ik niet om hem 
gehuild heb? Daarom sluit je je op in je bureau, niemand 
mag storen, de chef is bezig – alleen om te zorgen dat jij je 
valse briefjes naar Rusland kunt schrijven. Maar je vader 
hoeft gelukkig van niemand te leren hoe hij zijn zoon 
moet doorzien. Nu je hem eronder dacht te hebben, zo er-
onder dat je met je achterwerk op hem kon gaan zitten 
zonder dat hij zich verroerde, toen besloot meneer te gaan 
trouwen!’  
 Georg keek op naar het schrikbeeld van zijn vader. De 
vriend uit Sint-Petersburg, die zijn vader opeens zo goed 
kende, had hem als nooit tevoren te pakken. Verloren in 
het verre Rusland zag hij hem. Tussen de puinhopen van 
de schappen, de verscheurde producten en de vallende 
gasleidingen stond hij nog net overeind. Waarom moest 
hij ook zover weggaan?  
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‘Maar kijk me aan!’ riep zijn vader en Georg rende bijna 
verstrooid naar het bed om alles te grijpen, maar bleef hal-
verwege steken.  
 ‘Omdat ze haar rokken optrok,’ begon zijn vader te slij-
men, ‘omdat ze haar rokken optrok, die walgelijke gans,’ 
en hij trok om dat te demonstreren zijn hemd zo hoog op 
dat op zijn dijbeen het litteken uit zijn oorlogsjaren zicht-
baar werd, ‘omdat ze haar rokken zo en zo en zo optrok, 
probeerde je haar te versieren, en om je ongestoord aan 
haar te kunnen bevredigen, heb je de nagedachtenis van 
onze moeder onteerd, je vriend verraden en je vader in 
bed gestopt, dat hij zich niet verroeren kan. Maar kan hij 
zich verroeren of niet?’  
 En hij stond helemaal los en zwaaide met zijn benen. Er 
straalde inzicht uit zijn ogen.  
 Georg stond in een hoek, zover mogelijk van zijn vader 
vandaan. Wat langer geleden had hij besloten alles heel 
nauwkeurig te bekijken, om niet langs een omweg, van 
achteren of van boven, verrast te worden. Nu herinnerde 
hij zich dat allang vergeten besluit weer en vergat het, zo-
als je een korte draad door het oog van een naald haalt.  
 ‘Maar die vriend is nu toch niet verraden!’ riep zijn va-
der en zijn heen en weer bewogen wijsvinger bekrach-
tigde dat. ‘Ik was zijn vertegenwoordiger hier.’  
 ‘Komediant!’ Georg kon zich niet inhouden, maar be-
sefte meteen wat hij aanrichtte en beet, alleen te laat – met 
verstarde blik – op zijn tong, zodat hij ineenkromp van de 
pijn.  
 ‘Ja, natuurlijk heb ik komedie gespeeld! Komedie! Het 
goede woord! Wat voor troost bleef er over voor de oude 
weduwnaar die je vader is? Zeg – en op het moment van 
het antwoord ben je mijn levende zoon nog – wat moest ik 
anders, in mijn achterkamer, vervolgd door ontrouw per-
soneel, oud tot in mijn botten? En mijn zoon ging juichend 
de wereld door, sloot contracten die ik had voorbereid, 
sprong in de lucht van plezier en liep van zijn vader weg 
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met het strakke gezicht van een man van eer! Denk je dat 
ik niet van je hield, ik, door wie je verwekt bent?’  
 Nu buigt hij voorover, dacht Georg, stel je voor dat hij 
te pletter valt! Die woorden tolden door zijn hoofd.  
 Zijn vader boog voorover, maar viel niet. Toen Georg 
niet dichterbij kwam, zoals hij verwacht had, kwam hij 
weer overeind.  
 ‘Blijf waar je bent, ik heb je niet nodig! Jij denkt dat je 
de kracht nog hebt om hier te komen en alleen blijft staan, 
omdat je dat wilt. Daar vergis je je in! Ik ben nog steeds 
veruit de sterkste. In mijn eentje had ik misschien achter-
uit moeten stappen, maar je moeder gaf me haar kracht, in 
je vriend heb ik een prachtige bondgenoot en je klanten 
heb ik hier op zak!’  
 Zelfs in zijn hemd heeft hij zakken! zei Georg tegen 
zichzelf en dacht hem met die opmerking in de hele we-
reld onmogelijk te kunnen maken. Maar dat dacht hij 
maar even, want aldoor vergat hij alles.  
 ‘Geef je verloofde een arm en kom me tegemoet! Ik 
veeg haar opzij, je weet niet hoe!’  
 Georg trok grimassen, alsof hij dat niet geloofde. Zijn 
vader knikte alleen maar naar Georgs hoek om de waar-
heid te bevestigen van wat hij zei.  
 ‘Wat heb je me vandaag toch geamuseerd, toen je 
kwam vragen of je je vriend moest schrijven over je verlo-
ving. Hij weet toch alles, domme jongen, hij weet toch al-
les? Ik heb hem toch geschreven, omdat je vergeten was 
me mijn schrijfgerei af te pakken. Daarom komt hij nu al 
jaren niet; hij weet alles immers honderdmaal beter dan jij-
zelf. Je brieven verfrommelt hij ongelezen met zijn linker-
hand, terwijl hij in zijn rechterhand mijn brieven houdt 
om die te lezen!’  
 Zijn arm zwaaide van enthousiasme boven zijn hoofd. 
‘Hij weet alles duizend keer beter!’ riep hij.  
 ‘Tienduizend keer!’ zei Georg om zijn vader belachelijk 
te maken, maar nog in zijn mond kreeg het woord een 
doodernstige klank.  
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 ‘Al jaren zit ik te wachten, tot je met die vraag komt! 
Denk je dat iets anders me kan schelen? Denk je dat ik 
kranten lees? Hier!’ En hij gooide een krant, die op de een 
of andere manier meegekomen was in bed, naar hem toe. 
Een oude krant met een naam die Georg volkomen onbe-
kend was.  
 ‘Wat heb je er lang over gedaan om rijp te worden! Je 
moeder moest sterven, zij kon de grote dag niet meema-
ken, je vriend gaat kapot in zijn Rusland, drie jaar geleden 
was hij al geel genoeg om weggegooid te worden, en ik, je 
ziet wel hoe ik ervoor sta. Je hebt toch ogen in je hoofd?’  
 ‘Je hebt dus op me zitten loeren!’ riep Georg.  
 Vol medelijden zei zijn vader terloops: ‘Dat had je 
waarschijnlijk al eerder willen zeggen. Nu is het te laat.’  
 En luider: ‘Nu weet je dus wat er behalve jou nog was, 
tot nu toe wist je alleen iets van jezelf! Een onschuldig 
kind ben je eigenlijk geweest, maar eerder nog een duivels 
persoon! – En luister goed: ik veroordeel je tot de verdrin-
kingsdood!’  
 Georg voelde zich de kamer uit gejaagd; de klap waar-
mee zijn vader achter hem op bed viel, klonk nog na in 
zijn oren. Op de trap, waar hij over de treden rende als op 
een hellend vlak, overrompelde hij zijn dienstmeisje, dat 
op het punt stond naar boven te gaan om de woning op te 
ruimen na de nacht. ‘Jezus!’ riep ze en sloeg haar schort 
voor haar gezicht, maar hij was al weg. De poort sprong 
hij uit en over de rijweg naar het water werd hij getrok-
ken. Hij hield de leuning al vast als een hongerlijder voed-
sel. Hij zwaaide eroverheen als de uitstekende turner die 
hij in zijn jonge jaren tot trots van zijn ouders was ge-
weest. Nog hield hij zich met zwakker wordende handen 
vast, zag tussen de spijlen van de leuning een autobus, die 
zijn val met gemak zou overstemmen, riep zacht: ‘Lieve 
ouders, ik heb toch altijd van jullie gehouden?’ en liet zich 
vallen.  
 Op dat moment reed er over de brug welhaast oneindig 
veel verkeer.  


