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Toelichting 
 
Dit is geen boek met herinneringen aan Alban Berg. Het is een 
serie losjes samenhangende, aan mijn autobiografie ontleende 
hoofdstukken, waarin Alban Berg aan de orde komt. De afzon-
derlijke stukken zijn niet nauwkeurig chronologisch opgezet. 
Ze moeten gezien worden als een kader voor het zelfportret dat 
de componist en dierbare vriend in zijn brieven aan mij zo goed 
geschetst heeft, dat het zijn al werkzame en zeker nog komende 
biografen niet makkelijk zal vallen dat te overtreffen of zelfs te 
vervormen.  
 Mijn autobiografie moest de titel Een leven met vrienden krij-
gen. Ik was nog niet zo oud, toen ik eraan begon. Na het eerste 
ontwerp, dat me veel tijd en niet weinig zelfoverwinning kost-
te, gaf ik het plan op, toen ik met ontzetting zag dat ik wel de 
waarheid, maar niet de hele waarheid opgeschreven had. Na 
vrij lang nadenken kwam ik erachter wat de oorzaak was: ik 
had, zonder daar tegen mezelf duidelijk over te zijn, aan publi-
catie gedacht.  
 Er gingen jaren voorbij zonder dat ik aan voltooiing of verbe-
tering dacht. Op een dag bladerde ik in het grote boek van de 
grote Marcel Proust. Ik wilde de passage vinden met de lange, 
hatelijke tirade van baron Charlus tegen de joden, die zich al te 
gretig met de christelijke passiespelen bemoeiden. Maar ik ver-
dwaalde in een andere passage in het boek, waar Proust over 
het leven na de dood spreekt. Hij beweert dat de mensen heel 
veel over het hiernamaals praten, maar er eigenlijk niet serieus 
aan geloven. Als iemand sterft, zegt Proust, beginnen ze al 
gauw over hem te praten op een manier die ze niet zouden 
durven, als ze geloofden dat ze hem nog een keer tegen konden 
komen.  
 Met het oog daarop onderzocht ik het ontwerp van mijn au-
tobiografie, of wat daarvan al bestond, en vond de passages 
waarin Alban Berg ter sprake kwam. Wat was ik aangenaam 
getroffen, toen ik merkte dat alles wat ik over hem geschreven 
had noch mezelf, noch hem in verlegenheid zou brengen, als ik 
hem op een andere planeet zou tegenkomen en we allebei nog 
in de stemming waren om het te lezen. Daarop besloot ik deze 
hoofdstukken als een kader voor zijn brieven te publiceren.  
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 De onvriendelijke lezer zal zeker merken dat in dit boek, dat 
over Alban Berg moet gaan, de schrijver zelf niet zelden aan het 
woord komt. De vriendelijke lezer zal tegen zichzelf zeggen dat 
veel schilderijen – en juist de kostbare – meestal massieve lijsten 
hebben. En hij is niet verbaasd. Tegen de onvriendelijke lezer 
zeg ik nogmaals: deze notities zijn delen van een autobiografie. 
En is er ooit een autobiografie geweest waarvan de grootste 
deugd terughoudende bescheidenheid was?  
 Al kort na het begin van onze vriendschap zag ik in dat Al-
bans levensprobleem de relatie was tot zijn leraar en vriend, 
Arnold Schönberg. Doordat ik de meester pas na twee jaar per-
soonlijk leerde kennen, vond ik het niet moeilijk Albans per-
soonscultus indirect af te zwakken zonder de verdenking op 
me te laden dat het me aan bewondering voor Schönberg ont-
brak. Ik hoorde toen al niet tot de kunstbeoefenaars voor wie de 
kunst een surrogaat voor religie is. Ik probeerde bij Alban op 
zijn minst het geloof aan de heiligheid van kunstenaars af te 
breken. Vandaar al die nonchalante opmerkingen van mij over 
bepaalde “genieën” op verschillende gebieden, bijvoorbeeld 
over Wagner. Natuurlijk kwam het vaak tot scherpe discussies. 
De meest verbitterde waren die over Karl Kraus. Maar niet zon-
der succes. Volkomen vergeefs waren die over Wagner. Mijn 
beledigingen aan het adres van Bach tolereerde hij als jeugd-
zonden, wat ze voor een deel ook waren.  
 Nog een opmerking, pro domo: de hoofdstukken die ik hier-
bij aan de openbaarheid prijsgeef, passen naar de vorm niet 
goed bij elkaar. Ze zijn ontstaan in verschillende situaties en in 
verschillende jaren, veel zijn er genoteerd en opgeschreven, 
maar veel alleen maar gedicteerd.  
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In het sterfhuis 
 
Hij was edel met de adeldom van een nieuwe tijd, die verkon-
digd werd door Peter Altenberg, de grote ziener ervan: met de 
adeldom van de natuurlijkheid.  
 Met de natuur had hij een innige verhouding. Ze toonde hem 
maar zelden een liefelijk schijnsel. Terwijl hij haar afgronden 
aanschouwde en haar demonieën opving, verheerlijkte hij haar 
niet: hij verlichtte haar met het licht van zijn geest en hij ver-
heerlijkte haar met het licht van zijn tonen. Daardoor is zijn 
landschap nauw en streng verwant aan dat van Gustav Mahler.  
 De grote overlevering van de muziek, de traditie van de zui-
vere vormen en de grote formatoren van de muziek hield hij 
gelovig in stand, net als zijn leraar en vriend Arnold Schönberg. 
Beiden, de baanbrekende en de jonge meester, waren muzikale 
nieuwlichters en reformatoren, die brutaal bejegend werden 
met het deels kwaadaardige, deels alleen maar duistere misver-
stand van het anathema “atonaal!”  
 Hij had slanke, fijne, sterke handen, scheppende handen, 
waarmee je de fijnste dingen heel nauwkeurig, helemaal zonder 
franje, heel zuiver kunt maken. Adolf Loos hield van hem.  
 De bijzonder goedmoedige, verzoeningsgezinde man hield 
in de kunst van het strijdvaardige, het strenge, het compromis-
loze en het onverbiddelijke. In het speels-ingenieuze, het tref-
fende, reinigende, oordelende en rake woord vond hij het 
grootste genoegen. Voor Karl Kraus had hij een bijna fanatieke 
bewondering.  
 Met weloverwogen respect zijn hier vijf grote namen ge-
noemd. Dat gebeurt helemaal in de geest van mijn dode vriend: 
ze staan daar zuiver als zijn nalatenschap. Die vijf namen waren 
de sterren van zijn wereld, zijn leidsterren, en hij plaatste ze 
niet aan een verre hemel, maar ze waren zijn huisgoden en hij 
leefde in hun nabijheid, bescheiden genoeg om niet eens te mer-
ken dat hij temidden van die sterren een ster van gelijke grootte 
was.  
 
Soma Morgenstern  
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De herinneringen 
 

Eerste deel 
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Arnold Schönberg : Alban Berg = 500 : 50? 
 
1 

 
De lente van 1948 kende in de maand mei een paar zwoele juli-
dagen. Op zulke dagen groetten de inwoners van New York el-
kaar meestal met de troostende woorden: ‘Het is de hitte’, 
waarop de ander even ironisch zei: ‘Het is de vochtigheid.’ Fer-
ruccio Busoni vond voor de plaag van dat weer de treffende 
formule. Hij schreef aan zijn vrouw in Zweden: Het is net een 
huidziekte. Ik weet niet welke huidziekte Busoni bedoelde, maar 
ik vermoed dat hij aan schurft dacht, een ziekte die ik in de 
Grote Oorlog een keer heb opgelopen. Al zijn er sindsdien vele 
tientallen jaren voorbijgegaan, ik voel nog steeds hoe dat toen 
was: je wilt met al je vlees en al je botten je huid uit!  
 Op zo’n dag kreeg ik van de telefoniste in mijn hotel een be-
richt: de redactie van het tijdschrift Time had gebeld, een dame 
van de redactie, die me dringend wilde interviewen. De anders 
heel flegmatieke telefoniste pakte het zo ijverig aan, dat ze de 
dame van Time beloofd had haar direct op de hoogte te bren-
gen, zodra ze mij met het zo belangrijke bericht bereikt had. Ik 
pakte het telefoonbriefje en liep langzaam naar de lift, vastbe-
sloten om geduldig koeler weer af te wachten. Maar het liep 
anders. Ik had de deur van mijn kamer nog niet helemaal dicht-
getrokken, toen ik het dringende gerinkel van de telefoon hoor-
de. Dat was ze al, de dame van Time. Ze had een aangename 
stem en deed niet alsof ze precies wist wie ik was en wat ik in 
New York deed, zoals journalisten voor een interview meestal 
doen. Ze zei het volgende: Time, dat betekende in dit geval de 
muziekafdeling van het tijdschrift, had besloten dat het nu tijd 
was om een uitvoerig artikel aan de Weense componist Alban 
Berg te wijden. Als hoofd van de muziekafdeling was ze met 
het voorbereidende werk begonnen en had met enkele in New 
York wonende Weense musici en vrienden van Alban Berg ge-
sproken. Bijna allemaal hadden die haar aangeraden zich eerst 
tot mij te wenden, de beste en intiemste vriend van Alban Berg.  
 Ter controle informeerde ik naar de namen van de vrienden 
met wie ze al gesproken had. Ze noemde er een paar, die hier 
zeiden dat ze leerling van Alban Berg waren, wat me sterkte in 
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mijn opzet het interview tot koeler weer uit te stellen. Maar 
toen ze me ook de naam van mijn goede vriend Eduard Steu-
ermann noemde en zei dat hij de eerste geweest was die haar 
aangeraden had contact met mij op te nemen, maakte ik met 
haar een afspraak voor de volgende dag, vroeg in de middag.  
 De dame was precies op de afgesproken tijd in het hotel, en 
tijdens ons korte contact had ze ook een paar verrassingen voor 
me in petto. Als ik een van die slimme journalistes verwacht 
had die van hoofd tot ceintuur door alle wateren gewassen en 
door alle zalven gesmeerd lijken en van ceintuur tot voeten heel 
luchtgekoeld, dan was dat mijn betreurenswaardige vergissing. 
Ze was inderdaad een dame. Niet meer zo jong, met een slank 
en harmonieus figuur, smaakvol gekleed en door de natuurlijke 
vriendelijkheid die alleen eigen is aan mooie vrouwen, die geen 
reden hebben om met hun verschijning flauwekul uit te halen, 
kreeg ze het voor elkaar om meteen het wantrouwen weg te ne-
men dat alleen al het woord “interview” bij mij kon oproepen. 
Ik zei dus dat ik bereid was haar werk zoveel mogelijk te ver-
lichten, onder maar één voorwaarde: dat ik de drukproeven 
van het artikel dat in haar tijdschrift afgedrukt zou worden, tij-
dig onder ogen kreeg. Ik zei: ‘Ik ben tien jaar journalist geweest, 
al was ik meestal maar recensent, en ik schreef bijna die hele 
tijd voor één krant, die zo weinig ophad met interviews, dat ze 
alle medewerkers als eerste gebod inprentte: “geen interviews – 
al krijg je het gedaan om de keizer van China persoonlijk te in-
terviewen.” Ze begreep het en beloofde het artikel voor het 
drukken te laten zien en met mijn aanmerkingen rekening te 
houden. Het gesprek duurde bijna drie uur. En ze schreef, ter-
wijl ik praatte, alles in steno op. Ten slotte zei ze verbaasd en 
ook treurig: ‘My God, u hebt materiaal voor een heel boek. 
Waarom schrijft u dat niet?’ Ja, waarom schreef ik dat niet? Het 
boek met herinneringen dat ik al tien jaar geleden en zelfs al 
twintig jaar geleden gepland had? De lezer die de voorafgaande 
delen van mijn memoires kent, zal het antwoord op die vraag 
wel weten.  
 Zei ik daarnet dat het interview drie uur duurde? De duur 
klopt. Alleen was het na het eerste kwartier nauwelijks meer 
een interview, maar meer een open gesprek, dat na afloop van 
de eerste helft ontaardde in een monoloog. Meteen aan het be-
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gin vond ik het niet moeilijk om erachter te komen waarom het 
weekblad eigenlijk zo’n belangstelling had voor een musicus 
die het vast niet meer zo na aan het hart lag. Time wilde ver-
schillende dingen en zo mogelijk alles weten wat er interessant 
was aan Alban Berg. Maar al die weetgierigheid kwam voort 
uit één motief: één of liever nog meer authentieke getuigen vin-
den voor de geplande sensatie dat Alban Berg, de Twelve Toner, 
de zo beroemd geworden leerling van Arnold Schönberg, de 
laatste jaren van zijn leven zijn meester ontrouw geworden 
was. Het tijdschrift achtte mij niet bepaald tot zo’n getuigenis in 
staat. Dat had het van mij, die volkomen bona fide was, kunnen 
verwachten. Want wie had er meer belang bij dat Alban Berg 
zo’n grote, sensationele reclame kreeg dan zijn beste vrienden – 
zelfs ten koste van Arnold Schönberg?  
 De geruchten over Bergs ontrouw aan de Schönbergschool 
waren niet ontstaan op Amerikaanse bodem, maar natuurlijk 
op de mesthoop van een moorddadig, racistisch Europa. Jam-
mer genoeg werden ze na de oorlog blijkbaar telkens weer ver-
spreid, om als opgewarmde sensatie de Nieuwe Wereld inge-
smokkeld te worden.  
 Het kostte me weinig moeite om de beroepsmatige – en dus 
naar onmenselijke maatstaven gerechtvaardigde – belangstel-
ling voor sensatie om te buigen tot de menselijke belangstelling 
van een vriendelijke dame voor de waarheid. Hoe ik dat deed? 
Heel eenvoudig: ik vertelde in mijn nog steeds niet erg vloeien-
de Engels wie Alban Berg als mens, als kunstenaar en als 
vriend was, hoe beminnelijk zijn aard, hoe zuiver zijn karakter, 
hoe knap van uiterlijk als man hij was en hoe God en alle men-
sen welgevallig. En – last but not least – hoe trouw in liefde en 
bewondering hij was als toegewijde leerling en vriend van Ar-
nold Schönberg.  
 Met herhaalde woorden van dank en de herhaalde belofte 
om me tijdig de drukproeven van het spoedig te verwachten ar-
tikel te sturen, en met een map vol aantekeningen vertrok de zo 
sympathieke vrouw in een goede stemming.  
 De beloofde drukproeven stuurde ze me niet. Toch kan ik 
niet beweren dat ze geen woord hield. Ik heb haar nooit meer 
gezien. Maar ze belde nog een keer op om me het volgende te 
vertellen: de afdeling muziek van het tijdschrift had er nog eens 
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over nagedacht... Ze zouden het langverwachte grote artikel 
over Alban Berg niet publiceren... Maar uitstel betekende geen 
afstel. Ooit zouden ze het materiaal dat zij bij mij verzameld 
had gebruiken voor een hommage aan de componist Alban 
Berg... Deze keer zouden ze alleen een korte mededeling publi-
ceren met een foto van Berg en daaronder een caption die me ze-
ker zou bevallen, omdat ze waar was... – Ze las de hele notitie 
voor. Ik had er niets op aan te merken. Des te minder, toen ze 
alleen maar een woordelijk citaat van mij presenteerde, dat 
klopte en mij alleen als friend noemde, zonder mijn naam. De 
caption “For Schoenberg” las ik, zoals de dame voorspelde, met 
voldoening.  
 De ervaring dat zo’n actief tijdschrift alleen plaats had voor 
een artikel over Alban Berg, als het de lezers de sensatie kon be-
zorgen dat hij zijn meester en vriend verraden had, verbaasde 
me niet zo. Wat je over actieve kranten moet weten wist ik al in 
Europa, dat had ik namelijk al in Wenen geleerd en wel zo 
grondig dat ik in de VS niets meer te leren had. Zoals er hier 
nauwelijks een wezenlijk kwaad bestaat dat niet van Europese 
origine is. Maar dat zal een bepaald soort emigranten niet te-
genhouden om telkens weer – en wat mij betreft ad nauseam – 
hetzelfde liedje te zingen: over de o zo diepzinnige cultuur en 
de o zo edele smaak van Europa aan de ene kant en het grove 
materialisme en de zo slechte smaak van Amerika aan de ande-
re kant. In 1948 woonde Schönberg nog in Californië en ik denk 
nu dat ik hem mijn ervaringen met het artikel in Time had moe-
ten vertellen. Maar toen wilde ik de eerbiedwaardige oude man 
daarmee niet storen in zijn werk.  
 In 1948 had ik eindelijk een jarenlang writer’s block over-
wonnen en was begonnen aan het boek dat ik als werktitel Te-
kens en wonderen aan de Seret gegeven had. Ik was nog niet klaar 
met de eerste schets, toen de ontmoeting met de dame van Time 
me op een helemaal niet onwelkome manier onderbrak. Ik ging 
meteen weer aan het werk, alsof er niets gebeurd was. Maar dat 
was een vergissing. Er was iets gebeurd en het kostte me een 
paar onvruchtbare dagen, tot ik besefte wat er gebeurd was en 
hoe het gebeurd was. Nadat ik de notitie over Alban gelezen en 
het geliefde gezicht van mijn dode vriend gezien had, de foto 
met de das die ik zo goed kende (ik herinnerde me wie hem die 
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gegeven had), werd ik plotseling pijnlijk scherp overvallen 
door de gedachte dat ik toch ooit een brief van Alban gekregen 
had waarin hij met onovertroffen vastberadenheid en de hem 
eigen edelmoedigheid zijn relatie met Schönberg onder woor-
den had gebracht. Ik weet niet meer bij welke aanleiding, maar 
ik zie de brief nog voor me. Hij was met de schrijfmachine ge-
schreven. Alban had van de eerste royalty’s van Wozzeck tege-
lijkertijd een sportcabriolet en een schrijfmachine aangeschaft. 
Hij was altijd al een ijverige brievenschrijver, maar de brieven 
werden nu langer. Hij was heel trots op beide aankopen en ik 
noemde hem vaak “de gemechaniseerde Alban”. Misschien 
doordat hij met de machine geschreven was, kon ik me de laat-
ste zin nog herinneren. Wat zou het belangrijk zijn om deze zin 
aan de verspreiders van de geruchten voor te leggen. Wat jam-
mer dat ik hem voor de dame van Time niet kon citeren. Het 
was me gelukt de vrouw, die van goede wil was, ervan te over-
tuigen dat de geruchten op niets berustten. Maar wat als ze me 
niet geloofd had?  
 Waar was de brief? Verloren. Verloren, met alle andere brie-
ven. Het waren er meer dan zestig. Niet veel voor een intieme 
vriendschap van twaalf jaar, maar verrassend veel, als ik be-
denk dat we tien jaar vlak bij elkaar woonden, in aangrenzende 
straten en één keer zelfs in dezelfde straat, en daardoor niet op 
brieven aangewezen waren. We schreven elkaar alleen als we 
allebei met vakantie waren of als een van ons op reis was. Ik 
durf te wedden dat Alban er geen zestig van mij had. Hij was 
de ijverigste brievenschrijver. En ze zijn allemaal weg. Net al 
die brieven van Joseph Roth en net als de weinige, maar voor 
mij heel belangrijke van Robert Musil en andere vrienden. Maar 
ik zou er veel geven voor die ene, die ene van Alban, die ik nu 
zo goed gebruiken kon. Tegen de echte vereerders, de valse ge-
tuigen, die niet eens merken dat ze hem verraadden door hem 
als verrader van Schönberg te bestempelen.  
 Alleen is het menselijke geheugen niet helemaal een compu-
ter. Het woord “verloren” boorde andere lagen aan. Verloren 
brieven, verloren vrienden, een verloren wereld. Broers verlo-
ren in Dachau, zusters verloren in Birkenau, moeder verloren in 
Theresienstadt. Zes miljoen verloren. Je hebt zoveel verloren, 
zoveel bloed, dat je vergeet wat er verder nog verloren ging. Ik 
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was Alban niet vergeten. Maar dat ik zoveel brieven van hem 
had, dat had ik jaren niet gedacht. Pas nu ik zijn getuige moest 
zijn, herinnerde ik me de brieven, die zijn beste getuigen zou-
den zijn, als ik ze nog in bezit had, de vele brieven, meestal in 
gele enveloppen, die verzameld waren en na zijn dood door 
mijn vrouw goed bewaard waren.  
 Waar zijn ze verloren gegaan? In Wenen? Heb ik ze in 1938 
meegenomen naar Parijs en daarna naar het concentratiekamp 
in Montargis of in 1940 naar het concentratiekamp in Bretagne? 
Had ik ze in 1941 in Marokko nog? Maar misschien zaten ze in 
de koffer die ik bij de brave madame Alazard in het Hôtel de la 
Poste achtergelaten heb.  
 In 1948 was mijn vrouw al hier in New York, maar ze kon 
zich niet herinneren of ze Albans brieven ook had ingepakt, 
toen ik nog net op tijd uit Wenen kon vluchten. Ze herinnerde 
zich wel heel duidelijk dat de brieven in twee aparte bundeltjes 
met een blauw bandje erom en in een houten kistje bewaard 
waren.  
 
 

2 
 
In 1950 reisde ik via Londen, Parijs, Beieren, Wenen, Zürich en 
Marseille naar Israël. In alle steden trof ik toen nog vrienden. In 
Beieren bleef ik een hele maand bij mijn schoonmoeder op haar 
landgoed. Daar hadden Alban en Helene Berg in 1925 een zo-
mer bij mijn schoonmoeder doorgebracht. Maar al was een van 
zijn voorouders uit Beieren afkomstig, Alban hield niet van het 
land en de mensen daar. Voor de grap bedacht hij zelfs andere 
namen voor een paar dorpen in de omgeving. Een dorp dat Ec-
king heette, noemde hij “Drecking”, een ander, dat ik mooi 
vond, Pietzing, noemde hij “Pfützing” en München, de hoofd-
stad, “de domste stad van Duitsland”.  
 Op de zolder van het oude huis lag nog verpakt in veel kis-
ten een groot deel van de bibliotheek van mijn schoonmoeder, 
die ze voor haar vlucht naar Denemarken achtergelaten had en 
na haar terugkeer nog steeds niet uitgepakt. Daar lag ook een 
deel van onze boeken, die mijn vrouw voor haar vlucht uit We-
nen naar het huis van haar moeder had laten brengen. Op een 
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avond zei mijn schoonmoeder dat er zich in de nalatenschap 
van haar moeder het manuscript van een gedicht van Matthias 
Claudius bevond, dat ze me cadeau wilde doen. – Ik haat zol-
ders, ik haat volgepakte kisten en – eerlijk gezegd – heb ik niet 
veel belangstelling voor manuscripten. In mijn jonge jaren wist 
ik niet waarom dat zo was, maar ik haatte alles wat ook maar in 
de verte aan stof deed denken. Mijn neus bespeurde het minste 
stofje in een kamer en al in mijn jonge jaren, in mijn studietijd, 
had ik alle symptomen van een verkoudheid, als ik een paar 
uur in een bibliotheek had doorgebracht. Dankzij professor Pir-
quet weten we tegenwoordig dat dat geen inbeelding is en geen 
overdrijving, maar wat hij “allergie” genoemd heeft, een mooie 
naam voor een vreemde kwaal, en zonder die kwaal was ik uit-
eindelijk – wat een vreselijk idee! – misschien wel een boeken-
wurm geworden.  
 Had mijn schoonmoeder me het manuscript van een gedicht 
van Schiller of – ik doe hem onrecht – zelfs van Goethe beloofd, 
dan had ik een stoffige kist met geen vinger aangeraakt, dat 
weet ik zeker. Maar een manuscript van Claudius! Een heilig 
manuscript van de heilige Matthias! Er zijn in de Duitse litera-
tuur maar twee andere mannen voor wie ik naar een zolder zou 
gaan om in het boekenstof van een kist te neuzen: Johann Peter 
Hebel en Heinrich Heine. Uit eerbied voor Matthias Claudius 
deed ik het een paar ochtenden urenlang. Maar toch doorzocht 
ik niet alle kisten. Want al in de vierde moest ik zoveel niezen, 
dat ik van verder zoeken af moest zien. Maar ik vond bij die ge-
legenheid een kist die niet van mijn schoonmoeder was, maar 
het eigendom van mijn vrouw kon zijn en ik besloot de komst 
van mijn vrouw af te wachten en haar op te zadelen met het 
verder zoeken naar het heilige handschrift (en misschien ook 
naar de Alban-brieven).  
 Mijn vrouw zocht langer dan ik. Het manuscript van Clau-
dius heeft ze nooit gevonden. Tijdens de oorlog hadden er “ari-
ers” gewoond. En “geërfd”. Daarentegen vond ze in de kist die 
ik ervan verdacht dat hij van ons was, een houten kistje en in 
dat kistje een klein, netjes in papier verpakt en met een smal, 
blauw lint dichtgebonden pakje. Mijn hart klopte merkbaar 
sneller, toen ik het blauwe lint losknoopte en het pakje open-
maakte. Het waren brieven in zachtgele enveloppen, die Alban 
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meestal gebruikte. Maar nog voor het oog van de welbekende 
kleur genieten kon, was het hart verrukt door de vertrouwde 
trekken van het handschrift. ‘Albans brieven,’ zei Inge.  
 Niet allemaal, helaas, maar ruim de helft, en allemaal onge-
schonden en allemaal goed leesbaar, zelfs de inderhaast met 
potlood gekrabbeld brieven. In het pakket zat een brief met een 
bijzonder gewicht en een ongewone vorm: die was niet met de 
hand geschreven, maar met de machine. Zonder hem open te 
maken wist ik meteen de tijd en de omstandigheden waarin hij 
geschreven was. Het was het jaar dat Alban verslaafd geraakt 
was aan de machine. Over Alban en Helene als autobezitters 
vertel ik misschien nog als ik zin heb. In de schrijfmachine had 
Alban een enorm plezier. Met kinderlijk enthousiasme vertelde 
hij tot welke kunststukken die machine in staat was. Dat die in 
twee kleuren kon typen, vond hij zo leuk, dat hij ellenlange 
brieven begon te schrijven en de passages die hij wilde bena-
drukken typte hij in het rood, wat de machine ook kon. Snel 
haalde ik uit de met de schrijfmachine geadresseerde envelop 
de dikke brief: in de rechterbovenhoek de datum 6-8-‘29, links 
Trahütten in Stiermarken, post Deutsch-Landsberg, via Graz. Albans 
zomeradres, het “astma-adres”, zoals wij het allebei noemden. 
Daar, in dat Trahütten, had hij jaar in, jaar uit last van astma-
aanvallen, wat hem niet verhinderde om jaar in, jaar uit daar 
een deel van zijn zomer door te brengen. Toen hij inzag dat zijn 
materiële middelen al toereikend waren om een beter en com-
fortabeler zomerverblijf te kiezen.  
 In de opwinding van het weerzien las ik haastig de eerste en 
in mijn ongeduld meteen de laatste regels van de ellenlange 
brief en – hosanna! – dat was hem! Dat was de brief die ik na 
het gesprek met de dame van Time en jaren daarna zo pijnlijk 
had gemist. Juist de laatste zinnen van die brief gingen over 
Arnold Schönberg en vertelden wat ik zo graag wilde citeren.  
 
 

3 
 
Als liefhebber van voetnoten (ik lees graag alle voetnoten en 
heb voetnoten al meer dan eens interessanter en niet zelden ook 
belangrijker en van blijvender waarde gevonden dan de teksten 
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waarbij ze bescheiden aan de voet stonden) zal ik vooruitlopen 
op alles wat voor het begrijpen van die brief van Alban nodig is 
– en mijn voetnoten dus bevorderen tot hoofdnoten.  
 In de jaren twintig verleende het sociaaldemocratische stads-
bestuur van Wenen elk jaar prijzen voor literatuur, muziek en 
beeldende kunst. Ze waren zo verstandig om geen aantal jury-
leden te benoemen, maar elk jaar één jurylid voor elke kunst-
vorm. In 1929 had Alban Berg zelfs in zijn eigen stad al zoveel 
aanzien, dat de sociaaldemocratische burgemeester een radicale 
Schönbergiaan tot jurylid voor muziek benoemde. Het was de 
eerste keer dat een atonale componist jurylid werd. Alban nam 
het werk dat aan de prijsverlening vastzat heel serieus. Alle 
vrienden van de Nieuwe Muziek wisten nu zeker dat de mu-
ziekprijs van de stad Wenen deze keer niet naar een protégé 
van een politieke bons zou gaan.  
 Met de hem eigen nauwgezetheid bekeek Alban de inge-
stuurde manuscripten, zonder iets te vinden wat de prijs ook 
maar een beetje waard was. Toen hij klaar was met het bestude-
ren van het materiaal belde hij mij en zei dat hij weliswaar niet 
“bang was” dat hij een meesterwerk zou vinden, maar dat het 
hele materiaal gewoonweg deprimerend was. En hij stelde mij 
de vraag: ‘Als jij ooit de pech zou hebben om tot jurylid be-
noemd te worden, wat zou je in zo’n geval dan doen?’ Daarop 
antwoordde ik: ‘Ik zou doen wat jij net gedaan hebt en gewoon 
zeggen: ik heb niks gevonden wat een prijs verdient. En advise-
ren om geen prijs te verlenen.’ Wenen zou Wenen niet zijn, als 
er niet meteen werd rondverteld dat Alban Berg niets goeds ge-
vonden had.  
 Intussen had ik onenigheid met de Frankfurter Zeitung en 
moest daarnaartoe. Na mijn terugkeer hoorde ik dat een paar 
vrienden van Alban er bij hem op aandrongen om de prijs toch 
te verlenen en wel aan de librettist en componist van een opera 
die aangekocht was door de uitgeverij die ook de uitgeverij van 
de Schönbergschool was. Het gerucht ging ook dat ik Alban af-
geraden had die componist voor te dragen voor de prijs. Dat 
vond ik niet zo leuk. Ten eerste omdat mijn advies om van een 
prijsverlening af te zien gegeven was op een moment dat ik 
geen idee had dat er iemand in aanmerking kwam. Ten tweede 
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omdat de componist van die opera niet direct een vriend, maar 
al sinds mijn schooltijd wel een goede kennis was.  
 Dat hoorde ik allemaal van Alban zelf na mijn terugkomst in 
Wenen. Toen hij me bij die gelegenheid nog een keer vroeg wat 
ik in zijn geval zou doen, gaf ik hem hetzelfde antwoord als ik 
door de telefoon gegeven had. Daarmee was het voor mij afge-
daan, en zoals bleek ook voor Alban. – Ik had toen en heb nog 
steeds een grote hekel aan kunstprijzen en alles wat ermee sa-
menhangt. Een Weense schrijver die mijn gebrek aan belang-
stelling voor kunstprijzen en mijn hekel aan het gedoe rondom 
zulke prijzen deelde, zei een keer: ‘Ik zou nooit een prijs aanne-
men. Weet je waarom niet? Een prijs wordt immers altijd ver-
leend door een jury. Een jury bestaat minstens uit drie leden. 
Nou, door de prijs aan te nemen geef je toe dat zo’n jury een 
juist oordeel velt. Maar dat wil ik niet toegeven. Omdat ik nooit 
zal toegeven dat er in Wenen drie mannen zijn die echt ver-
stand van literatuur hebben.’ Ik nam de hele zaak – neem dat 
maar van me aan – niet zo serieus. Het kon me echt niet schelen 
wie er een prijs kreeg. Wat me wel kon schelen, was dat Alban 
Berg ongeschonden uit het Weense gedoe rond een muziekprijs 
kwam.  
 
 

4 
 
En nu: extra hoofdnoten bij de brief:  
 Een welmenende zangeres, die weinig stem, maar geld ge-
noeg had, bestelde bij Alban iets om te zingen. Zo ontstond de 
aria op teksten van Baudelaire. Ik raadde hem af het al begon-
nen werk aan Lulu daarvoor te onderbreken en de opdracht pas 
na de vakantie uit te voeren. Maar hij had het honorarium no-
dig, zoals hij me voor mijn vertrek naar Frankfurt verzekerde. 
Twee weken later schreef hij me een dringende brief waarin hij 
vroeg of ik een onbegrijpelijke passage in een gedicht van Bau-
delaire aan de hand van het origineel kon verklaren. Intussen 
was ik al via München naar Tirol vertrokken en in het Zillertal 
aan mijn jaarlijkse bergwandelingen begonnen. De brief bereik-
te me pas drie weken later, toen ik terugkeerde naar mijn basis 
Mayrhofen. Alleen een gepassioneerde bergwandelaar zal be-
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grijpen dat een duistere passage in een gedicht van Baudelaire 
niet zo belangrijk lijkt, wanneer je in Mayrhofen bent. En waar 
haalde ik in Mayrhofen een originele uitgave van Les fleurs du 
mal vandaan? Ik stuurde Alban een telegram en stelde voor dat 
hij zich tot dr. Wiesengrund (later Adorno) in Frankfurt zou 
wenden. En ging rustig door met mijn bergwandelingen. Het 
was schitterend weer, toen ik voor de derde keer van de Grai-
zer Hütte via de Schwarzensteingletscher naar de Berliner Hüt-
te ging, niet vermoedend wat voor verdriet ik Alban had ge-
daan.  
 In 1930 deelde de Duitse muziekcriticus Walter Schrenk mijn 
vriend Karol Rathaus in Berlijn mee dat de nazipartij mij van-
wege een artikel in de Frankfurter Zeitung op hun zwarte lijst 
had gezet. Dat maakte toen zo weinig indruk op me dat ik het 
meteen helemaal vergeten was. Tot het jaar 1940. Toen herin-
nerde een Franse commissaris op het hoofdbureau van politie 
in Marseille me eraan. Maar in 1929 verbaasde ik me al een 
beetje over een zin in Albans brief waarover het hier gaat, na-
melijk de zin Allereerst: heil, beste jongen, met het goede nieuws! 
Dat Alban me serieus en onschuldig met het woordje heil be-
groette, vond ik niet zo leuk, al vermoedde ik toen nog niet hoe 
uit die nationalistisch misbruikte theatrale heldenroep verbon-
den met de naam “Hitler” een wereldstank zou ontstaan. An-
ders had ik de waarschuwing die mijn vriend Rathaus aan me 
doorgaf waarschijnlijk niet jarenlang kunnen vergeten. Nie-
mand weet beter dan ik dat Alban Berg niet door mij goedge-
praat hoeft te worden. Maar hoe het zover gekomen was, werd 
me pas zes jaar later duidelijk.  
 In 1935 werd Alban Berg vijftig. Bij die gelegenheid kwam er 
natuurlijk een groet van zijn meester en vriend Arnold Schön-
berg. De groet kwam uit de Verenigde Staten. De vorm was 
toen ongewoon. Zo ongewoon dat Alban heel opgewonden bel-
de of ik meteen wilde komen. Natuurlijk was ik heel nieuwsgie-
rig naar een brief van Arnold Schönberg waarover Alban zo op-
gewonden was. Ik ging zo snel mogelijk. Alban deed open. In 
zijn hand hield hij een grammofoonplaat. Eerst liet hij zien hoe 
mooi de plaat was en daarna zette hij hem meteen op. En nu 
kwam het: ‘Heil, Alban Berg!’ Van de westkust over de Vere-
nigde Staten over de hele Atlantische Oceaan kwam de roep 
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van held tot held. De wagneriaanse roep! Nu begreep ik het. 
(De Schönbergschool was helemaal in de ban van Wagner. Met 
één uitzondering: Eduard Steuermann.)  
 Drie keer draaide Alban de plaat. Hij kon niet genoeg krijgen 
van het verjaardagscadeau. De stem van Schönberg! Met jon-
gensachtige verrukking volgde hij elke stembuiging en elk 
woord dat zo natuurlijk klonk en hem direct aansprak. Toen hij 
de plaat voor de vierde keer wilde draaien, zei Helene: ‘Stop 
nou maar. Soma is niet zo smoorverliefd op Schönberg als jij!’ 
Smoorverliefd, dat was hij op dat moment en helemaal ver-
jongd in zijn bewondering. Maar wat is bewondering? Ze zeg-
gen: hoogachting plus liefde. Het had mij geen moeite gekost 
om de plaat ook voor de vierde keer te horen, als er niet dat 
wagneriaanse heil uit de mond van Arnold Schönberg was ge-
komen. Dus koos ik deze keer de kant van Helene. Nu begreep 
ik waarom het volkomen natuurlijk uit Albans pen kwam om 
mij met ‘heil’ te begroeten, nadat mijn Inge zijn Helene verteld 
had dat wij een kind verwachtten.  
 Bij de derde alinea van de brief moet ik wel over de geschie-
denis van zijn en mijn gebit vertellen. Dan krijg ik terecht een 
standje. Wat gebitsproblemen betreft, was Alban Berg een radi-
cale voorstander van de “Engelse methode”, zoals hij het noe-
de. Als je last had van een tand – eruit dat ding! Zo kwam ik op 
een dag bij hem, toen hij me trots en vrolijk een heel nieuwe rij 
tanden liet zien. ‘Is het niet mooier zo?’ vroeg hij. Hij had drie 
lange, mannelijke voortanden laten trekken. Hij liet me drie 
glanzende parels zien. Ik vond hem ontsierd en de glanzende 
kunsttanden maakten me ter plekke bijna zeeziek. ‘Wat is er, 
gekkie?’ zei hij, toen ik een kokhalsneiging niet kon onderdruk-
ken. Ik zei: ‘Goethe was vijftig en hij huilde, toen hij zijn eerste 
tand moest missen.’ Daarop zei hij: ‘Goethe huilde, omdat hij 
een tand moest missen. Jij huilt, omdat ik drie tanden moet mis-
sen. Dat is het verschil tussen Goethe en jou. Nog een verschil,’ 
voegde hij eraan toe, ‘Goethe huilde, omdat er op zijn vijftigste 
een stuk van zijn volmaakte persoonlijkheid uit zijn mond viel. 
Mijn persoonlijkheid is niet volmaakt.’ Een tijd later moest ik 
naar de tandarts. Natuurlijk ging ik op het laatste moment – 
vanwege een wortelontsteking. Mijn tandarts was geen voor-
stander van de zogenaamde Engelse methode en wilde mijn 
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tand redden. Wat ook lukte. Maar het was een erg pijnlijke be-
handeling. Een weeklang had ik zo’n dikke wang, dat ik me 
niet durfde te vertonen. Maar in 1928 woonde ik in de Trautt-
mansdorffgasse schuin tegenover Alban. Als we allebei uit het 
raam leunden, konden we goedemorgen naar elkaar roepen. 
Voor hen kon ik me natuurlijk niet verstoppen. En op een dag 
wilden ze dat ik ’s middags kwam eten. Alban kwam me halen, 
omdat hij geen uitvlucht accepteerde. Toen zag hij me, zo opge-
zwollen als ik was, en hij schrok erg. En hij zei meteen: ‘Zoiets 
overkomt alleen boeren!’  
 In de volgende alinea van de brief deelt Alban me mee dat 
hij van Karl Kraus het manuscript van de eerste versie van Lulu 
heeft gekregen. En hij is verbaasd dat het door ons beiden ge-
heimgehouden operaplan bekend geworden is. Alban Bergs be-
kendheid met de eerste versie had een ongewenst gevolg. Daar 
zal ik het in een ander verband nog over hebben. Wat betreft de 
actie voor Karl Kraus, die toen met zijn Offenbachlezingen 
groot succes had, de door Alban geïnitieerde actie, eindigde er-
mee dat er een oproep aan het publiek opgesteld en gedrukt 
werd. Een openlijke uitnodiging om geld bijeen te brengen om 
een Offenbachtheater te stichten onder leiding van Karl Kraus. 
Op verzoek van Alban en Steuermann ondertekende ik die op-
roep ook (wat me de reputatie van een “krausiaan” opleverde.) 
Natuurlijk had de oproep geen succes.  
 De passage in de brief die ik zo pijnlijk gemist had, staat pas 
aan het einde van de lange brief. Hij spreekt voor zichzelf. Wat 
ertussen ligt en het grootste deel van de brief uitmaakt, is een 
opgewonden klacht over het succes van de niet bekroonde ope-
ra en zijn verbittering over de telkens weer uitgestelde uitvoe-
ringen van Wozzeck, met name in Moskou en in Frankfurt. Die 
opera was weliswaar nooit in Moskou, maar al wel in Lenin-
grad met groot succes uitgevoerd en Alban Berg was uitgeno-
dig voor de uitvoering. De uitvoering in Frankfurt am Main 
kwam later en met groot succes.  
 En nu de brief:  
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Trahütten in Stiermarken 
Post Deutsch-Landsberg 
 Via Graz                 6-8-29 
 
Beste Soma,  
 
Mijn lange zwijgen is natuurlijk niet bedoeld als revanche, nadat je op 
mijn dringende verzoek met betrekking tot de Baudelaire-teksten bijna 
vijf weken niet geantwoord hebt. Zo lang, dat ik bijna klaar was met 
de compositie. Nee, ik zou je allang geschreven hebben, als ik niet al 
mijn vriendenpost van de laatste tijd uitgesteld had tot de aria, die 
precies op tijd klaar moest zijn, in kannen en kruiken was. Godzijdank 
ben ik nu sinds een dag of acht klaar. Daarna kwam de verhuizing 
naar hier, de eerste dagen met de onvermijdelijke astma, het regelen 
van veel zakelijke correspondentie die ook was blijven liggen, en nu 
eindelijk het eerste rustpunt deze zomer, waarin ik jou eens fijn ga 
schrijven.  
 Allereerst: heil, beste jongen, met het goede nieuws! We waren heel 
blij en we zien die grote gebeurtenis samen met jullie met de grootste 
belangstelling tegemoet. Helenes brief aan Inge is intussen waar-
schijnlijk aangekomen. Als je weer eens schrijft, vergeet dan niet te 
vertellen hoe het met haar gezondheid gaat.  
 En dan: dat gebit van je is toch hopelijk helemaal in orde! Je moet 
ontzettend oppassen dat zoiets, wat toch bij regelmatig en tijdig ge-
controleerde stadsbewoners niet voorkomt, zich niet meer herhaalt. Je 
moet verschrikkelijk geleden hebben!!!  
 En dan: gefeliciteerd met de verlenging van je vaste aanstelling bij 
de Frankfurter Zeitung. Maar als jullie daardoor echt naar Berlijn 
moeten verhuizen, is dat dieptriest voor ons, al snap ik wel dat het 
voor jou heel belangrijk is om daar te zijn. Ook vanwege je verdere 
werk buiten de krant. Die toespeling daarop deed me veel plezier, hoe 
staat het daarmee?  
 Wat mij betreft: wanneer ik nu klaar ben met het schrijfwerk aan de 
aria, waarover ik heel tevreden ben (partituur in het net, pianouittrek-
sel enz.) ben ik van plan eindelijk weer verder te gaan met Lulu. Met 
mevrouw Wedekind ben ik ondertussen na hardnekkige onderhande-
lingen tot een heel bevredigend resultaat gekomen. Jammer genoeg is 
dat operaplan van me bekend geworden, zoals je al schrijft. (Ik weet 
niet wie daarachter zit.) Ik zeg “jammer genoeg”, omdat het door mijn 
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langzame werktempo nog jaren duurt voor het werk af is. Het zal je 
trouwens wel interesseren dat Karl Kraus me liet weten dat hij me de 
eerste versie van Lulu ter beschikking kan stellen. En nu schiet me te 
binnen dat jij misschien helemaal niks over de nieuwe affaire gehoord 
hebt! Lees met het oog daarop eerst de bijgevoegde kritiek van Pisk 
over de Offenbachlezingen. Een door ons (Steuermann, Kolisch en ka-
pelmeester Fritz Mahler |: die leerling van me die in Stendal de pre-
mière bracht van een Offenbachoperette in de regie van Karl Kraus :| 
en mij) op touw gezette actie met als doel het hoge niveau van die le-
zingen aan te tonen – ik dacht aan een verklaring die door zoveel mo-
gelijk echte en prominente musici ondertekend had moeten worden – 
had jammer genoeg niet zoveel effect als ik hoopte. Hij bleef uiteinde-
lijk beperkt tot een (overigens heel mooie) en ook in naam van mij en 
Kolisch aan Kraus geadresseerde brief, die in de volgende Fackel (be-
gin augustus) zal verschijnen. Jammer, jammer dat ik niet in Wenen 
was! Ik heb daarbij overigens een paar interessante ervaringen opge-
daan. Daarover mondeling meer!  
 Maar ik heb deze zomerse weken ook een andere ervaring opgedaan. 
Namelijk weer eens de ervaring om gelijk te krijgen, wanneer dat niet 
leuk meer is (zoals bijvoorbeeld in een scherp dispuut, waar ik zelfs te-
genover zwakkere strijders met het woord als jij reddeloos ten onder 
ga). Ik bedoel mijn ervaring in de zaak Maschinist Hopkins.  
 Dat prutswerk heeft dus inderdaad het succes gehad dat ik voor-
spelde, dat ik voorspelde op grond van mijn kennis van het publiek en 
zijn wensen van het moment, en van de manier waarop in dat “werk” 
in íeder opzicht en op een heel handige manier met die smerige wensen 
rekening gehouden wordt. Hoewel jij toch goed bekend bent met de 
wereld van het theater en de krant, zul je nu niet meer beweren dat het 
hier alleen maar om een door Universal Edition opgeblazen provinci-
aal succes gaat, waar niks van overblijft, zodra de kritiek uit de grote 
stad ingrijpt, wanneer de huidige managers van de grote operatheaters 
iets te vertellen hebben; en mensen als Rathaus en Horenstein kunnen 
niet meer ontkennen dat Brand “die nog niet eens een volksliedje kan 
harmoniseren” (hoe overtuigend klinkt zo’n argument in een dispuut; 
dan valt iemand als ik natuurlijk “op zijn bek”) nog niks tot stand 
heeft gebracht wat momenteel een echte “opera” genoemd kan worden, 
maar die gezien andere (waardevolle en ook waardeloze) producten een 
heel groot publiek bereikt en zelfs door degenen die die muziek door-
zien en afkeuren serieus genomen wordt.  
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 Lees wat dat betreft alleen het feuilleton van Alfred Einstein, die 
wordt beschouwd als een van de beste en momenteel de leidende mu-
ziekrecensent van Duitsland en die geen enkele band met Universal 
Edition heeft.  
 Je moet bedenken dat zelfs de Frankfurter Zeitung, die andere rot-
zooi van deze Opernwoche (net als de Berlijnse kranten) zonder te-
rughoudendheid hekelt, het “welhaast een geluk” vindt “dat de 
Opernwoche tenminste afgesloten kan worden met een dramatisch 
pakkend en muzikaal behoorlijk stuk”, dat “het werk is van iemand die 
wat kan en die met nauwkeurige kennis van de behoeften van het pu-
bliek hoogst rationeel gebruik maakt van zijn bescheiden potentie.”  
 En Max Marschalk van de Vossische Zeitung, die principieel vij-
andig staat tegenover Universal Edition, heeft het zelfs over een “in 
zekere zin interessant werk”, waarvan tenminste de librettist ge-
slaagd is”, wiens Maschinist Hopkins “blijk geeft van een op het le-
ven en de geest van onze tijd gerichte librettist-componist.” Maar 
daaruit kun je, beste Soma, ook opmaken (waarvan ik je in discussies 
nooit heb kunnen overtuigen) wat mógelijk is als libretto, over de in-
houd en de dramatische conceptie waarvan iedere muziekrecensent en 
schrijver over muziek (!) serieus en niet ironisch, laat staan vernieti-
gend schrijft, en verder dat jouw rotsvaste overtuiging dat het succes 
van die opera te danken is aan de jazzmuziek erin (je weet wat ik be-
doel) verkeerd is en míjn veronderstelling zelfs in zulke details juist 
was dat die muziek éven waardeloos is als de andere passages en zelfs 
nog minder geïnspireerd dan die van veel andere lyrische of dramati-
sche passages. “Velen slagen er tegenwoordig in moderne dansen met 
meer esprit en met meer humor te schrijven en geraffineerder te in-
strumenteren.”  
 Maar niet alleen de pers heeft alles gedaan om mijn gelijk te beves-
tigen; ook de kunststeden zelf dragen het hunne bij:  
 

[krantenknipsel]  
Uit Frankfurt komt het volgende bericht: de intendant, prof. Tur-
nau, heeft voor de opera van Frankfurt de opera Maschinist Hop-
kins van de Weense componist Max Brand aangekocht, die kort-
geleden met groot succes in première ging op het operafestival in 
Duisburg.  
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Dus niet bijvoorbeeld München, de domste stad van Duitsland, nee, 
uitgerekend de intelligentste trapt erin. Trapt er net zo in als Moskou, 
dé theaterstad, de stad van Stanislavski, Mejerhold en Tairov:  
 

[krantenknipsel]  
De Moskouse opera is van plan het komende seizoen onder lei-
ding van Otto Klemperer Fidelio te brengen. Verder staan op het 
programma Hindemiths Neues vom Tage, Brands Maschinist 
Hopkins en drie Russische opera’s: Almaste, Zagmok en De 
moeder.  

 
Waarmee – zelfs als het niet tot een uitvoering komt – bewezen is dat 
zelfs een theater op dat niveau die flauwekul van Brand goed theater 
schijnt te vinden en het passend vindt daarmee het meest verwende 
publiek ter wereld, het publiek van een miljoenenrijk, dezelfde trap te 
geven als gebeurd is van de kant van een obscure regisseur uit de pro-
vincie tegenover een paar duizend Duisburgers.  
 Als Oost en West elkaar op een prachtige, door mij voorziene een-
drachtige manier de hand reiken – en meteen alles wat ertussen ligt:  
 

[krantenknipsel, accentuering door Berg]  
Het succes van een Weense componist. Maschinist Hopkins al aan-
genomen door meer dan tien operatheaters  
Max Brands opera “Maschinist Hopkins” werd op grond van bui-
tengewoon succes bij het Duisburger Tonkünstlerfest direct aange-
kocht door een lange reeks operatheaters, waaronder de Städtische 
Oper Berlin, het Operatheater Dresden, de Staatsoper Stuttgart, 
het Stadttheater Nürnberg, het operatheater van Frankfurt am 
Main, het Nationaltheater Weimar, het operatheater van Breslau, 
het Landestheater van Braunschweig, de Stadttheaters van Hagen 
in Westfalen, Chemnitz en andere.  

 
– dan gebeurt dat niet alleen om te zorgen dat ik gelijk krijg, maar ook 
ten koste van mij (waaruit je al kunt opmaken dat ik helemaal niet blij 
ben met dat gelijk), terwijl uitgerekend in Frankfurt en Moskou de 
daar al jaren en ook dit jaar weer aangekondigde Wozzeck plaats 
moet maken voor die rotzooi. Waaruit je verder ook kunt opmaken dat 
jij het aandeel van Universal Edition (die overigens al vijf jaar geen 
poot uitsteekt voor mijn opera) aan zulke successen en de beïnvloeding 
van de operatheaters van de kant van Emil Hertzka en Hans Heinshei-
mer grotelijks overschat. Daar waar niks te halen is (zoals bijvoorbeeld 
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in de door hen op dezelfde manier in Duisburg gelanceerde Koning 
Roger van Szymanowski) is hun invloed ook niet groter dan die van 
andere uitgeverijen en hun praktijk ook niet verwerpelijker dan die 
van de operatheaters, die zaken willen doen, en dan het aandeel van 
de pers en het publiek, die de door Universal Edition elk seizoen ge-
presenteerde onsterfelijkheden pas onsterfelijk maken, al is het een on-
sterfelijkheid van vijf kwartalen, die ik Maschinist Hopkins bij voor-
baat gunde, of een van vijf jaar, zoals Jonny spielt auf en de Dreigro-
schenoper, of een van vijftig jaar, zoals … en welke pers en welk pu-
bliek een onsterfelijkheid van vijfhonderd jaar, zoals die van Schön-
bergs operamuziek, niet zullen kunnen verhinderen.  
 Bij welke bijna statistische opsomming ik een werk dat ik vijftig 
jaar geef uit roerende bescheidenheid niet noemen kon en waarvan ik 
alleen kan zeggen dat jij de naam van zijn auteur nooit zult horen: het 
is die van je  
 Alban Berg,  
  die je heel hartelijk groet.  
 
Doe ook Inge de heel hartelijke groeten. En ook haar lieve moeder en de 
anderen in Keilhof. En dat allemaal ook namens Helene.  
 
Voor de goede orde: de door jou aangekondigde Frankfurter Zeitung 
is nooit aangekomen.  
 
P.S. Ik krijg net uit Wenen de nieuwe Fackel (811-819), 176 pagi-
na’s. Bestel hem maar; hij lijkt heel interessant!  
 
Twee bijlagen  
 
 
Aantekening 1962:  

Die goede Alban! Net als iedere impulsieve persoon die niet 
in de wieg is gelegd voor debatteren deed hij graag voorspellin-
gen. Hier voorspelt hij voor Maschinist Hopkins, zoals hij het 
uitdrukt, vijf kwartalen onsterfelijkheid. Daarvan kun je zeg-
gen: vijf kwartalen onsterfelijkheid bereikt al gauw ieder lijk. 
De opera Jonny spielt auf geeft hij vijf jaar onsterfelijkheid. Voor 
zover ik me herinner, vroeg Křenek zelf al na drie jaar, toen ik 
zijn opera in een gesprek noemde, of ik dat nooit meer wilde 
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doen. Vijf jaar onsterfelijkheid voorspelt Alban ook voor de 
Dreigroschenoper. Daar zou ik het toen mee eens zijn geweest. 
We hebben ons allebei heel erg vergist. De Dreisgroschenoper 
leeft, vooral in de VS, vastberaden voort. Maar dat voortleven is 
gecompliceerd. Het onderwerp van die opera had al eeuwen 
overleefd, voor Brecht en Weill het nieuw leven inbliezen. Het 
zou interessant zijn om te onderzoeken wat de communistische 
propaganda bijdraagt aan dat voortbestaan. Maar dat laat ik 
over aan de sociologen of een combinatie van een socioloog en 
een musicoloog, zoals bijvoorbeeld de musico-socioloog profes-
sor Adorno. Vreemd genoeg leeft dat werk juist in de Verenig-
de Staten veel hardnekkiger voort dan in de minder anticom-
munistische landen.  
 Die voorspellingen waren natuurlijk grappig bedoeld. Maar 
in alle ernst geeft hij zijn eigen werk een “geldigheid van vijftig 
jaar”. Nou, zijn Wozzeck is de veertig jaar allang voorbij en 
wordt van jaar tot jaar jonger. En mooier. Hoe mooi, durf ik te 
zeggen, besefte Alban zelf niet. Want van de ene uitvoering op 
de andere, hoe meer de vertolkers zongen in plaats van dat ze 
tevreden waren met een soort nasaal parlando, hoe meer de 
componist zelf verbaasd stond. Tijdens de première in Berlijn 
zong eigenlijk alleen degene die Marie zong, en Alban was heel 
tevreden.  
 Zichzelf onderschatte Alban dus. Overschatte hij zijn meester 
en vriend, wie hij vijfhonderd jaar onsterfelijkheid gaf? Wan-
neer is het gevaar bij voorspellen groter: wanneer je een korte 
termijn voorspelt of à la longue? Rekenkundig beschouwd is een 
voorspelling à la longue gevaarlijker, omdat je met grotere getal-
len werkt. Toch denk ik dat Alban met de voorspelling voor 
zijn Wozzeck een grotere vergissing maakte dan met de waarde-
ring van Schönberg. Ik kijk wel uit om de profeet te spelen, ze-
ker op muzikaal gebied. Als jood weet ik dat met de verwoes-
ting van de tempel in Jeruzalem de tijd van de profeten voorbij 
was. Maar we mogen toch nog wel raden? Dus waag ik me aan 
de voorspelling dat de meester en de leerling een even lang le-
ven zullen hebben.  
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Aantekening 1972:  
 Ik heb al een keer verteld hoe Schönberg op de avond van de 
dag dat hij het ballet in Moses und Aron gecomponeerd had, dat 
verheugende nieuws bij Mahler-Werfel thuis in Hollywood ver-
telde met de conclusie dat het ballet niet alleen onuitvoerbaar, 
maar ook onspeelbaar was. Een paar jaar later beluisterde ik de 
platen van de eerste uitvoering een paar keer. Daarbij maakte 
juist het ballet telkens weer de sterkste indruk. Met weemoed 
denk ik aan Schönbergs pessimistische, maar apodictische me-
ning over zijn onspeelbare ballet. Nu hoorde ik de hier in New 
York voor het eerst een live uitvoering van de opera, niet op het 
toneel, maar in concertvorm, onder leiding van Solti. Ik had 
nooit gedacht dat die tweede akte zoveel dramatische kracht 
kon hebben. De uitstekend voorbereide uitvoering was natuur-
lijk ook debet aan het succes. Maar het gejuich van een publiek, 
grotendeels de nieuwe Amerikaanse generatie, was de mooiste 
verrassing die ik hier gekregen heb. Stel je voor: na Schönbergs 
Moses und Aron een enthousiaste ovatie als alleen nog na Tsjai-
kovski’s Pathétique onder leiding van Nikisch!  
 Er is in de muziekgeschiedenis nauwelijks een grote compo-
nist die het zich in zijn leven zo moeilijk heeft gemaakt als 
Schönberg. Alleen met de teksten. Vermoedelijk onder invloed 
van Wagner zijn operacomponisten hun libretti zelf gaan schrij-
ven. Schönberg was een heel begaafd man. Hij was zelfs een ge-
talenteerd schilder. Een dichter was hij niet. Waarschijnlijk ook 
onder invloed van Wagner stelde hij zich een totaalkunstwerk 
voor. Een naar de twintigste eeuw gesleepte romantische ziek-
te. Hij greep altijd naar het hoogste en zocht zelf in de Bijbel de 
grootste gebeurtenis uit: Sinaï. Hij was zijn hele leven religieus. 
In zijn jonge jaren trad hij, waarschijnlijk naar het voorbeeld 
van Gustav Mahler, uit het jodendom, om in 1933, vol walging 
over de aanzwellende Hitlerpest, op tijd weer redding te zoe-
ken in het jodendom, en wel officieel. Hij begon het libretto in 
juli 1930 in Lugano. Het is geen toeval dat de inspiratie voor 
zijn opera afkomstig is uit de vijf boeken van Mozes. Dat was 
niet om artistiek-literaire redenen. Hij werd beslist niet beïn-
vloed door Friedrich Nietzsche. Die grote denker, die een on-
feilbaar oordeel had over grote waarden van de Schrift, schreef 
de zin  
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Dat Nieuwe Testament, in elk opzicht een soort rococo van de 
smaak, met het Oude Testament in één boek bij elkaar lijmen als 
“Bijbel”, als “hèt boek”, is misschien de grootste vermetelheid en 
“zonde tegen de geest” die literair Europa op zijn geweten heeft.  

 
Hij heeft vermoedelijk ook niet het essay gelezen van zijn lite-
raire idool August Strindberg, dat ik in een tijdschrift toevallig 
in het Duits gelezen heb. De bittere Scandinaviër vergelijkt daar 
een passage uit het boek Job met een overeenkomstig citaat van 
Homerus en stelt vast: vergeleken met de Bijbel is zelfs Home-
rus kunstnijverheid. Schönberg kwam blijkbaar om religieuze 
redenen bij de boeken van Mozes uit. Voor zover een denker 
een operalibretto kan schrijven, heeft Schönberg zijn werk goed 
gedaan. Maar dat het een opera geworden is, daar heeft het li-
bretto niet aan bijgedragen, dat deed alleen de muziek. Dat hij 
twintig jaar, wel met grote onderbrekingen, aan dat stuk ge-
werkt heeft, ligt beslist niet alleen aan de moeilijke omstandig-
heden. Dat ligt ook aan de tekst. Om van die tekst een opera te 
maken was inspiratie nodig die niet van de tekst uitging. Vol-
gens zijn scheppende wil moest het een opera worden. En het is 
er een geworden. Daarvoor was niet alleen de wil van een genie 
nodig, maar ook de hardnekkigheid van zijn karakter (die zich 
ook in kleine dagelijkse dingen uitte). De muziek heeft de reli-
gieuze aura van de Bijbel – het libretto heeft de accenten van 
een commentaar. Bijbelwaardig is het idee om de hoofdpersoon 
van de opera niet te laten zingen, maar te laten spreken. De 
tweede akte eindigt met de woorden  
 

Waanzin was dus alles wat ik  
dacht,  
en kan en mag niet gezegd  
worden!  
O woord, o woord dat ik mis!  

 
Schönberg veroorlooft zich een dichterlijke vrijheid, als hij Aron 
het volgende in de mond legt:  
 

[…]  
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Dit volk moet behouden blijven.  
Maar een volk kan alleen voelen.  
Ik houd van dit volk,  
ik leef ervoor  
en wil het behouden!  

 
En Schönberg laat Mozes antwoorden:  
 

Omwille van de gedachte!  
Ik houd van mijn gedachten en leef  
ervoor!  

 
Zijn broer houdt dus meer van het volk dan Mozes. Die dichter-
lijke vrijheid sta ik zelfs Schönberg niet toe, zonder er iets over 
te zeggen. Hier heeft Schönberg de Bijbel blijkbaar niet erg 
nauwkeurig gelezen. Want het volk, waar Aron zo van houdt 
dat hij samen met dat volk rond het Gouden Kalf danst – Heine 
zegt: als een bok – heeft het enkel en alleen aan Mozes te danken 
dat het die dans kon overleven. In Exodus 32:9-10 staat: En de 
Eeuwige zei verder tegen Mozes: ‘Ik weet hoe onhandelbaar dit volk is. 
Houd mij niet tegen: mijn brandende toorn zal hen verteren. Maar uit 
jou zal ik een groot volk laten voortkomen.’ – Hier bewijst de schep-
per van de eeuwigheid zijn knecht Mozes de eer hem in verzoe-
king te brengen zonder zich van Satan te bedienen. Het is de 
grootste dag in Mozes’ leven, dat al zo rijk was aan grote da-
gen. Hij weerstaat de goddelijke verzoeking: Mozes probeerde de 
Eeuwige, zijn God, milder te stemmen: ‘Wilt u dan uw toorn laten 
woeden tegen uw volk, Eeuwige, dat u met uw sterke hand en grote 
macht uit Egypte hebt bevrijd? Wilt u dat de Egyptenaren zeggen: 
“Hij heeft hen bevrijd om hen in het ongeluk te storten, om hen in het 
bergland te doden en van de aarde weg te vagen”? … Denk toch aan 
uw dienaren Abraham, Izaak en Israël, aan wie u onder ede deze belof-
te hebt gedaan: “Ik zal jullie zo veel nakomelingen geven als er sterren 
aan de hemel zijn, en het hele gebied waarvan ik gesproken heb zal ik 
hun voor altijd in bezit geven.”’  
 Mag een dichterlijke vrijheid zover gaan? Het antwoord zou 
beslist nee zijn. Maar Schönberg noemt wat hij geschreven heeft 
geen boek. Hij noemt het een libretto. En in een libretto is alles 
toegestaan wat de muziek dient.  
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 De grootste figuur uit de Bijbel (en dat wil wat zeggen!) heeft 
de kunstenaars en denkers aller tijden veel werk bezorgd. Als je 
alles bijeen zou willen brengen wat kunstenaars en denkers 
over Mozes hebben bedacht, zou je een museum zo groot als 
het Pentagon moeten bouwen om alles een plaats te geven. 
Maar slechts weinigen die zich met hem bezighielden, onder-
vonden daar geen nadeel van en velen strekte het tot schande. 
Om van de weinigen meteen de grootste te noemen: Michelan-
gelo. Zijn Mozes zit. Maar zijn standbeeld staat zo groot, geen 
gezicht zo wijs en geen marmeren mond zo klaar om te spre-
ken. Aan een van zijn benen is een wond te zien. De legende 
gaat dat de meester, toen hij zag dat het werk af was, het beeld 
een klap gaf en eiste: ‘Spreek!’  
 Ik geloof graag dat ook een vrome jood, die afkerig is van el-
ke beeltenis, hier zou kunnen zeggen: Dat is onze Mozes. Jam-
mer genoeg heeft die Mozes hoorns. Kleine, minuscule, die je 
verontschuldigend, maar foutief, nog als haar zou kunnen zien 
– maar toch hoorns. Daar kan de meester niets aan doen. Dat 
hebben de vertalers in hun stompzinnigheid gedaan. In het He-
breeuws staat niets over hoorns. Daar is alleen sprake van een 
stralend gezicht.  
 Een niet hoog genoeg te prijzen, maar nu niet meer bekend 
voorbeeld uit de literatuur: Johann Gottfried Herders Moses. 
Het grote stuk proza begint met de zin  
 

Ik nader u, ernstige, heilige schaduw! Een van de oudste wetgevers 
en weldoeners van het menselijk geslacht! Laat uw gezicht niet te 
veel glanzen, dat ik uw gelaatstrekken kan herkennen […] Hij be-
loofde zijn natie in zijn laatste toespraken profeten, dat wil zeggen 
wijze, door God gezonden en verlichte mannen, zoals hij geweest 
was; hij bracht zelf verbeteringen aan in zijn wetten en voegde er 
naar omstandigheden dingen aan toe; hij zei op het laatst zelf dat 
de liefde van ganser harte tot God, en niet slaafse angst en Egypti-
sche knechtschap, het woord in je hart en het grootste van alle ge-
boden bleef.  

 
Elke zin van dit proza van Herder wekt een haast onweerstaan-
bare behoefte tot citeren. Hier nog één zin:  
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[…] want dit lied is, zoals je duidelijk kunt zien, als het ware de 
oerprofetie, het voorbeeld en de canon van alle profeten.  

 
Die Mozes is ónze Mozes.  
 De joden weten dat zelfs in de gelederen van de profeten met 
iemand als Jesaja, hij, Mozes ook als profeet de grootste is. Toch 
noemen ze hem “Mozes, onze leraar”. En dat is zijn hoogste ti-
tel. En portretten en biografieën van Mozes hebben ze niet no-
dig.  
 Toch is het gebeurd dat er in het modern Hebreeuws al een 
jaar of zestig geleden een boek over Mozes is verschenen. Van 
de prominente denker Achad Haäm. Ik geef toe dat ik het nooit 
gelezen heb. Maar de grote man van wie ze terecht zeggen dat 
met hem zowel de moderne Hebreeuwse als de moderne Jiddi-
sje literatuur begint, Mendele Mojcher Sforim, stelde na het le-
zen van het boek kort en bondig vast: Nu weet ik waar Mozes be-
graven is.  
 Tot slot nog een afschrikwekkend voorbeeld: Thomas Mann. 
Zijn toch al niet zo grote piëteit tegenover de figuren uit de Bij-
bel, uitgeput door de langdurige psychoanalytische omgang 
met hen, is niet eens meer toereikend voor een silhouet van de 
eerbiedwaardige figuur. Toch probeert hij ons een beeld te ge-
ven. Voor het succes kan ik, omdat ik helemaal geen Duitser 
ben, geen Duits woord bedenken. Ik moet een Oekraïens woord 
lenen, dat de kern van zo’n artistieke prestatie raakt. Dat woord 
is bohomás, godskliederaars. Zo noemen ze de kladschilders die 
christusbeelden voor het eenvoudige volk schilderen. Maar 
Thomas Manns beeltenis is geschilderd door een Oekraïense 
bohomás, die na de Blitzkrieg al van de Duitse bezetting geleerd 
had hoe een individu eruitziet dat geen ariër is. Hij geeft hem 
bijvoorbeeld geen joodse neus. Die Mozes herken je aan zijn 
haar. Aan het dichte haar dat op zijn handen en op zijn hand-
ruggen groeit. Met dat herhaalde kenmerk treedt Mozes op als 
met een wagneriaans leidmotief. Ik heb de tekst niet bij de hand 
en ik weet niet hoe vaak hij die haren in de beeltenis gekliederd 
heeft. Het is het enige wat ik me van dat essay nog herinner. – 
Na vijftig jaar psychoanalyse verwacht ik geen piëteit voor bij-
belse figuren (Mann heeft van Freud blijkbaar nog niet gehoord 
dat Mozes een Egyptenaar was). Maar van een Duitser die zich-
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zelf schrijver noemt, die een geboren representant is, mag je op 
zijn minst eerbied verwachten voor de Mozes van de eerbied-
waardige Johann Gottfried Herder.  
 Dit als postume genoegdoening voor alle Schönbergianen.  
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Eerste ontmoeting 
 

1 
 
In de herfst van 1920 besloot ik te verhuizen naar een van de 
buitenwijken van Wenen. Mijn vriendin Renée, die de stad en 
de omgeving toen beter kende dan ik, raadde me aan naar Hiet-
zing te gaan en zij was het ook die daar een heel rustige woning 
met tuin voor me vond, en wel in het deel van Hietzing dat al 
bijna op zijn Chinees Penzing heet. Eind oktober zat ik al in de 
nieuwe woning, die bestond uit een ongewoon klein slaapka-
mertje en een even ongewoon grote huiskamer en die, omdat 
hij nog niet echt in het voorname Hietzing lag, maar in Penzing, 
bovendien veel goedkoper was dan een armoedig gemeubileer-
de studentenkamer in het 8e district. Mijn plan was daar in 
Penzing in alle rust te werken voor het laatste mondelinge exa-
men voor mijn promotie tot utriusque juris doctor et rerum politi-
carum (zo middeleeuws Latijn is daar vermoedelijk nog steeds 
de titel van een doctor in de rechten) en daarna terug te keren 
naar de binnenstad.  
 De uitvoering van dat plan lukte maar gedeeltelijk. Het exa-
men deed ik op de vastgestelde tijd zonder veel moeite. Mijn 
ogen waren helemaal beter. Ik had geen hulp van voorlezers 
meer nodig. Zoals docent Kramer – hij leeft niet meer – me be-
loofd had, waren mijn ogen “zo goed als nieuw” geworden. Ik 
was geen halve blinde meer en omdat ik net als voor de oorlog 
goed kon studeren, was ik aan het eind van mijn studie net zo 
min bang voor examens als in het begin. Maar wat de rest van 
mijn toekomstplannen betrof, namelijk de terugkeer naar de 
binnenstad, die kwam er ook wel, maar pas met een vertraging 
van niet minder dan twaalf jaar. Pas in de herfst van 1932, al ge-
trouwd en als vader van een zoon van drie, verhuisde ik met 
mijn gezin naar het 4e district in de Belvederegasse.  
 Die vertraging had begrijpelijkerwijs een heel aantal oorza-
ken en gevolgen, die ik nauwelijks overzichtelijk zou kunnen 
opsommen. Die vertraging was echter voorbereid door een lijn 
van het Weense tramnet die nummer 59 was genoemd of zoals 
hij in de volksmond heet, de Nanafuchziger. Hij gaat van Spei-
sing via Alt-Hietzing en verder, als hij al op het punt staat langs 
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het pronkstuk van de Habsburgers, slot Schönbrunn, te rijden, 
maakt hij bijna een haakse bocht om meteen bij de eerste straat 
te stoppen en zo de kortste directe verbinding tussen Penzing 
en de binnenstad tot stand te brengen.  
 Aan die Nanafuchziger heb ik veel kennismakingen te dan-
ken. Aangename en vervelende, vluchtige en blijvende, heel be-
langrijke en volkomen waardeloze, zoals het bijna dagelijkse 
heen en weer reizen tussen buitenwijk en stad in de loop der ja-
ren nu eenmaal met zich meebrengt, in een milieu bovendien 
waar mensen allesbehalve in zichzelf opgesloten staan, wach-
ten, zitten en maar al te vaak reizen als haringen in een ton. 
Hoeveel fijne gezichten droeg ik niet jarenlang met me mee in 
mijn latere leven! Hoeveel nam ik er zelfs nog mee naar de 
Nieuwe Wereld! Hoeveel zijn er niet verloren gegaan en ver-
moedelijk voor altijd uit het bewustzijn in het doofstomme 
zand van de vergetelheid gevallen! Na in totaal veertig jaar zou 
ik het nauwelijks nog kunnen opbrengen om nu over een tram-
lijn te praten als over iets noemenswaardigs of zelfs iets waar-
devols, laat staan dat op te schrijven, als de ontelbare ritten met 
die tram, waarover ik het in een ander verband nog zal hebben 
– als juist de Nanafuchziger me niet de kennismaking en vriend-
schap met Alban en Helene Berg had opgeleverd.  
 In Penzing woonde ik als onderhuurder bij een huiseigena-
res, een ongetrouwde vrouw van ver over de tachtig, die alle 
doordeweekse dagen in bed lag en alleen op zondag haar 
slaapkamer uit kwam om zich naar de vroegmis te begeven, in 
een rolstoel, met tedere behoedzaamheid geduwd door de huis-
meesteres, tevens kokkin en verzorgster, mevrouw Podrobny, 
een heel kwieke oorlogsweduwe. Hoewel ze katholiek was, net 
als haar vrome werkgeefster, was de weduwe Podrobny een 
even vroom lid van de sociaaldemocratische partij en ze meen-
de het aan die gezindheid verschuldigd te zijn om haar schuw-
heid tegenover kerken niet alleen te tonen door de rolstoel met 
de oude dame nog net voor de kerkdeur te duwen en geen stap 
verder, maar – zoals de goedmoedige vrouw me vaak vertelde 
– haar terugtocht vanaf de kerk elke zondag te becommentarië-
ren met de woorden “Naar de rest ben ik helendal niet nieuws-
gierig.” Mijn contact met de energieke en spraakzame huis-
meesteres bleef meestal beperkt tot het korte ontbijtmoment 's 
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morgens. Punctueel om acht uur klopte ze aan en nadat ze bin-
nengekomen was en goedemorgen had gewenst, stelde ze me 
hetzelfde ultimatum: ‘Meneer, reageert u vandaag op roerei of 
alweer op twee zachtgekookte eieren?’ Eigenlijk “reageerde” ik 
elke morgen op twee zachtgekookte eieren. Maar ik kon het die 
vrouw niet aandoen om haar dat eens en voor altijd aan haar 
verstand te brengen. Ze vond het heel knap van zichzelf om dat 
vreemde woord te gebruiken en om een niet zo makkelijk te be-
grijpen reden dacht ze dat dat mooie woord alleen gebruikelijk 
was bij een alternatief. Om haar vrijheid van spreken niet te be-
perken, reageerde ik af en toe op een zuiver hypothetisch roer-
ei, maar voor haar taalgevoel blijkbaar niet vaak genoeg. Het 
duurde heel lang voor ik erachter kwam dat ze reageren net zo’n 
sociaaldemocratisch woord vond als agiteren.  
 Ze had veel respect voor mij. Ten eerste omdat ik de hele dag 
zo “als een bezetene” zat te studeren, zoals ze de oude dame 
elke dag vol lof vertelde. Ten tweede omdat ik, tegen de muur 
gedrukt door haar robuustheid, haar vrome partijtrouw en haar 
opdringerigheid, moest beloven om direct na de promotie lid te 
worden van “haar” partij. Zelden liet ze een vermeende gele-
genheid voorbijgaan om me aan die belofte te herinneren en on-
geacht haar demonstratieve vijandigheid tegenover religie 
vond ze het leuk om mijn vage belofte op te waarderen tot een 
plechtige verklaring, door me telkens weer te herinneren aan 
mijn “heilige” belofte. O strenge huismeesteres! Het is me niet 
vaak gelukt om een heilige belofte zo lichthartig te breken. 
Want al gauw na de promotie leerde ik de partij van weduwe 
Podrobny kennen van een kant die mijn altijd al grote genoegen 
om tot geen enkele partij te behoren de rest van mijn leven 
wakker zou houden.  
 
 

2 
 
Op heel jonge leeftijd had ik ingezien dat ik geen man van de 
daad zou worden, want alleen al het idee dat ik bij een politieke 
partij zou moeten, bezorgde me bijna fysiek onbehagen. Na de 
oorlog ging mijn sympathie uit naar links – want dat was het 
toch dat zeker vanaf 1916 in bijna alle oorlogvoerende landen 
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tegen de zinloos geworden slachtpartij protesteerde, al was het 
laat en moedeloos genoeg. Maar juist omdat ik geen man van 
de daad ben, had ik het al druk genoeg om weer burger te wor-
den en mijn eigen voortbestaan in Wenen te regelen. Dat was 
de reden van het “moordende” tempo bij mijn studie: ik wilde 
vooral zo gauw mogelijk klaar zijn met de juristerij om eindelijk 
en uitsluitend tenminste een proefperiode te doen wat ik mijn 
hele leven dacht te doen: schrijven, schrijven, schrijven!  
 Maar mijn vriendin Renée, die hielp om me naar een buiten-
wijk te verbannen, was van mening dat ik minstens één keer 
per week “naar de stad moest komen, om onder de mensen te 
zijn”, dat betekende volgens haar naar een theater gaan of lie-
ver nog naar een concert. Ik voelde me toen meer aangetrokken 
tot het theater en Renée zoals altijd tot de muziek. Om dat be-
langenconflict op te lossen, besloot ze voor ons beiden een 
abonnement te nemen op een buitengewone cyclus orkestcon-
certen. Het was een Mahlercyclus. Niet alle symfonieën: acht en 
Das Lied von der Erde. Gedirigeerd door Oskar Fried. Renée had 
zich altijd al afgevraagd hoe ik het voor elkaar kreeg om sinds 
1912 in Wenen te wonen zonder ooit Mahlers muziek gehoord 
te hebben. Dit was nu de gelegenheid om de lacune in de loop 
van een seizoen enigszins weg te werken. De data van de con-
certen heb ik nooit precies geweten. Maar de dag, hoewel niet 
de datum van het eerste concert kan ik me goed herinneren. 
Want op die mooie herfstmiddag zag ik Alban en Helene Berg 
voor het eerst.  
 Tegen vier uur ’s middags stapte ik bij de halte Penzinger 
Straße in de Nanafuchziger. In de rond die tijd van de dag altijd 
bijna lege niet-rokenwagon zat een paar dat iedere mensen-
vriend ook in een volle ruimte met genoegen opgemerkt had en 
zeker met welgevallen gezien had dat die twee elkaar gevon-
den hadden of, zoals ze in Wenen zeggen, dat die twee zich zo 
mooi samengesepareerd hadden. Als de lezer nu verwacht dat ik 
nu meteen ga beschrijven hoeveel Berg (al op het eerste gezicht) 
op Oscar Wilde leek, dan moet ik hem teleurstellen. Toen en la-
ter heb ik nooit gelijkenis gezien tussen Alban Berg en de be-
roemde seksuele martelaar. Of het in zijn vroege jeugd anders 
was, weet ik niet. Misschien in zijn prille jaren, toen zijn neus 
net was gaan groeien. Oscar Wilde had, zoals het portret door 
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Toulouse-Lautrec laat zien, een heel korte neus. Vanaf het voor-
hoofd begint hij meteen met een welving, maar opeens is het af-
gelopen – met de welving en tegelijk met de neus. Dat geeft het 
al ouwelijke, vlezige gezicht zijn karakteristieke uitdrukking: 
hoogmoed. Alban Bergs neus behield de zacht inzettende wel-
ving over de hele, krachtige lengte. De mond was breed, met 
volle lippen over grote, sterke tanden. De ogen waren lichtgrijs, 
het haar was donker, vol en bijna altijd te lang. Ook zonder de 
zwarte lavallière en het zachte velourshoedje kon je aan zijn ge-
zicht zien dat hij een kunstenaar was, misschien ook al een mu-
sicus. Dat laatste kan ik alleen maar vermoeden, want mijn eer-
ste blik op het paar viel tegelijkertijd op een boek dat ze samen, 
ieder met één hand, voor elkaar openhielden. Het was een om-
vangrijk muziekboek, waar op de kaft te lezen stond dat ze al-
lebei musicus waren. Het muziekboek waarin ze zwijgend za-
ten te lezen was Gustav Mahlers Tweede symfonie. Ze waren dus 
op weg naar het concert en hadden, net als ik vermoedelijk, ’s 
middags nog een afspraak in de stad. Met de jaloezie van een 
muziekliefhebber die moet toezien hoe twee beroepsmusici nog 
op weg naar een concertzaal verdiept kunnen zijn in een werk 
dat hemzelf volkomen onbekend is, keek ik naar de twee lezen-
de mensen. Ik kon dat rustig doen: ze lazen allebei even inten-
sief. Meestal is het in zulke gevallen toch zo dat de man, de mu-
sicus, zich serieus in de noten verdiept, terwijl de vrouw maar 
doet of ze met muziek meer gemeen heeft dan een musicus.  
 Bij het overlezen van deze regels zie ik net de zin: op die dag 
zag ik Alban en Helene Berg voor het eerst. Die zin is waar, behalve 
de woordvolgorde, die niet helemaal klopt. Als de zin helemaal 
zou moeten zijn, luidde hij: die dag zag ik Helene en Alban Berg 
voor het eerst. Want bij die eerste ontmoeting, net als bij een aan-
tal volgende, interesseerde de vrouw me veel meer dan de man. 
Niet het herinneren, maar degene die zich herinnert haalt zulke 
streken uit. Niet het herinneren, maar degene die zich herinnert 
kleurt het verleden met de kleuren van het heden. Niet alleen 
omdat Alban Berg de wereldberoemde componist geworden is, 
niet alleen omdat hij de dierbaarste geworden is in mijn met 
goede vrienden rijkbedeelde leven. Dat hij de eerste van mijn 
vrienden was die zo plotseling vroeg weggenomen werd, dat 
maakt hem persoonlijk duidelijker en nabijer dan anderen die 
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ik me nog zo levendig herinner. Ik merk telkens weer dat je je 
herinnering niet kunt vertrouwen, of je moet je onderwerpen 
aan het ongecontroleerde associatieproces van de gedachten. 
De beste controle van het geheugen is: helemaal geen controle. 
Je kunt je herinnering niet melken. Je moet die vrijuit laten stro-
men. Een latere herinnering zal wel bewijzen dat de schijnbaar 
verwarde, schijnbaar toevallige drang een bijna altijd juist geas-
socieerde samenhang had.  
 À propos: nu schiet me te binnen waarom ik vrijwillig toe-
geef dat Helene me toen meer interesseerde dan Alban. Niet al-
leen omdat ik toen net de leeftijd had waarop je van nature 
meer belangstelling hebt voor het andere geslacht. Zoals ge-
zegd was Alban met zijn lavallière, zijn mooie haar en ook nog 
met de partituur op het eerste gezicht meer dan genoeg geïden-
tificeerd. Bij Helene was dat niet zo makkelijk. Ze had een ou-
derwets jasje aan met een brede, dubbele kraag en daarin zag ze 
er haast meisjesachtig uit. Vol, asblond, zorgvuldig, maar niet al 
te netjes gevlochten haar omkransde een gezicht met de donzi-
ge, kleurige frisheid van een schilderij van Renoir, met een nog 
voller gewelfde mond dan op zulke schilderijen te vinden is. De 
geprononceerde jukbeenderen maakten de gelaatstrekken Sla-
visch – een gezicht dat zo’n indruk maakte op Peter Altenberg, 
de onverwoestbare dweper met asblonde meisjes met “vlakke 
gezichtjes”. De ogen kon ik niet zien, want ze wilde maar niet 
opkijken van de muziek. Opeens begon hij, terwijl hij met een 
vinger op een notenbalk tikte, met lage stem luid te neuriën, 
waarop zij met de bliksemsnelle beweging die je bij tennis back-
hand noemt, hem de mond snoerde en met een verlegen, gea-
museerde blik in het rond keek om zich voor de toehoorders te 
excuseren. Ze had blauwe ogen, die eerder donker- dan licht-
blauw waren, maar me toch deden beseffen dat de maan in het 
Latijn luna heet en terecht vrouwelijk is. Toen ze voor het eind-
punt opstonden om uit te stappen, zag ik dat haar ouderwetse 
jasje een heel lange jas was en nog net paste bij het meisjesach-
tige gezicht van een heel lange vrouw. Bij haar man kon je al 
terwijl hij zat zien dat hij lang was, want zijn lange benen ver-
anderden in de wagon telkens weer van positie, omdat ze geen 
comfortabele plaats konden vinden. Zijn smalle schouders en 
zijn ongedwongen, nonchalante houding maakten de indruk 



 38 

alsof hij in de ruimte veel minder plaats innam dan hem van 
nature toekwam. Ik wil hier graag al vaststellen dat die hou-
ding van hem niet alleen lichamelijk was, maar een van zijn ka-
rakteristieke eigenschappen. Als was Helene een hoed kleiner 
dan hij, zij droeg toch meer bij tot de indruk die ze samen bij de 
eerste ontmoeting maakten: het lange paar. Met het prettige 
vooruitzicht dat ik het paar in het concertgebouw terug zou 
zien, vervolgde ik mijn weg, die volgens afspraak naar café 
Herrenhof leidde. Alban en Helene gingen, zoals ik jaren later 
hoorde, toen we het over het eerste concert van de Mahlercy-
clus hadden, naar het vieruurtje bij Alma Mahler.  
 
 

3 
 
Als ik erop gerekend had dat ik het paar bij het concert terug 
zou vinden, dan had ik deze keer buiten Gustav Mahler gere-
kend. In de concertzaal, in levendige spanning voor de entree 
tot het tot dan toe onbekend gebleven gebied van een veelge-
roemde en veelomstreden meester, over wie ik veel gelezen had 
en veel had horen vertellen, waaronder veel anekdotes, maar 
van wie ik nog geen enkele symfonie had gehoord, vergat ik 
mijn voornemen om het paar in het publiek te zoeken. De eerste 
impact van de muziek was te ongewoon, alle aandacht werd 
volledig opgeëist door haar agressieve betovering. In de grote 
pauze merkte ik dat de grootste concertzaal van de stad hier 
niet tot de laatste plaats bezet werd door een gewoon publiek 
om melomaan te zwelgen in emoties, zoals dat immers bij een 
groot publiek bij uitstek en overal ter wereld het geval is. Hier 
was een grote gemeenschap van kenners en strijders, die bereid 
waren als kenners te begrijpen, enthousiast op te nemen en – zo 
nodig – met vastberaden ijver te strijden, zich in te zetten.  
 In de pauze was echter al duidelijk geworden dat er deze 
keer een overwinning en zelfs een triomf zonder strijd zou zijn. 
Na de afsluiting van de Mahlercyclus waren er zelfs luchtharti-
ge optimisten die ervan overtuigd waren dat de heftig omstre-
den Gustav Mahler met zijn muziek zelfs al in Wenen, waar de 
verbitterdste tegenstand tegen hem gewoed had, het pleit zou 
kunnen winnen. Maar dat was nog lang niet het geval. En al 
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klinkt het misschien grotesk voor degenen die Wenen en Oos-
tenrijk tegenwoordig alleen als goedgehumeurde toeristen ken-
nen, dat is nog steeds niet het geval.  
 In de vroege herfst van 1957 bracht ik een bezoek aan de stad 
waar ik ooit zo van gehouden had. Al op weg van de West-
bahnhof naar het hotel zag ik op de reclamezuilen grote affiches 
met de aankondiging van een concert onder leiding van Dimitri 
Mitropoulos, met op het programma de Derde van Mahler. Ik 
had die symfonie nog nooit van de voortreffelijke Mitropoulos 
gehoord en jammer genoeg was ik bang dat ik te laat gekomen 
was, want het concert was al de volgende middag. Maar toen ik 
door de sfeer die ik ten goede en ten kwade zo goed kende, ter 
plekke het gevoel kreeg dat ik weer thuis was, werd ik opge-
monterd door de gedachte dat in deze stad, waar je met relaties 
alles en zonder relaties niets kon bereiken, zelfs ik misschien in 
het telefoonboek nog de een of andere oude, door de nazi’s toe-
vallig niet vermoorde relatie zou kunnen vinden. Nauwelijks 
had ik mijn koffer uitgepakt en was kort in beraad gegaan met 
het telefoonboek of ik vond er een. De man die ik belde was 
niet alleen niet vermoord, maar na de oorlog bevorderd. Hij 
had zelfs de titel “professor” voor zijn naam. Hij verheugde 
zich op een weerzien en hij slaagde er met gemak in om mijn 
zorgen over een concertkaartje te verdrijven. Hij verzekerde me 
dat ik niet één, maar wel twee of meer kaartjes kon krijgen, 
zonder problemen en langs de gewone weg: bij een concertbu-
reau. Ik was stomverbaasd. De volgende dag? Voor een concert 
in de zaal van de Musikverein? Met Mitropoulos als dirigent? 
Ben ik wel in Wenen? Natuurlijk, zei mijn vriend, een musicus, 
een professor aan het conservatorium, een trouwe vriend van 
mijn vriend Hanns Eisler en nu voorzitter van de Mahlervere-
niging in Wenen. Kijk eens, legde hij uit, als het om Mahler 
gaat, is het bij de abonnementsconcerten van de Wiener Phil-
harmoniker nog net als vroeger: je weet toch, als er op het pro-
gramma een symfonie van Mahler stond, stuurden veel abon-
nees hun kaartjes terug. Daaraan is niets veranderd. Daar helpt 
ook geen Mitropoulos. Ben je dat al vergeten? Ja, dat was ik 
vergeten. Maar het kostte me niet veel inspanning om het me te 
herinneren. Ik herinner me zelfs dat er in 1929, toen de Wiener 
Staatsoper zich eindelijk liet overhalen om Alban Bergs Wozzeck 
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uit te voeren, in het wereldberoemde huis niemand was die Al-
ban Bergs partituur met de Wiener Philharmoniker kon instu-
deren. Ze moesten een correpetitor uit het Duitse stadje Olden-
burg halen. Zo was het.  
 In een acute aanval van tegenwoordigheid van geest moet ik 
nu zeggen: als ik, die Wenen een beetje kende, kon vergeten 
wat voor een speciaal soort abonnees de Wiener Philharmoni-
ker hebben, dan is het niet onmogelijk dat de lezer van deze re-
gels al vergeten is wanneer dit gesprek plaatsvond. Ik herhaal 
dus: in de herfst van 1957. Dat er zijn hele leven strijd om Mah-
ler is geweest, is niet alleen een schande voor de stad Wenen. Er 
is bijna overal strijd geweest om het “nieuwe” in de kunst. 
Maar de middelen waarvan men zich in die strijd bediende, 
hadden al die autochtone, Duits-Oostenrijkse geur. Het was 
nog niet de Teutoonse volkswoede over de verloren Wereldoor-
log, die later in het absolute geloof in de Drie-eenheid van Volk, 
Rijk en Führer de weg naar Auschwitz zou banen.  
 Ik dacht pas weer aan het interessante paar op weg naar de 
halte van lijn 59, toen ik voor het tweede concert van de Mah-
lercyclus naar de stad ging. Deze keer had ik geen geluk. De 
tram kwam, maar het paar zat er niet in. Pas na het derde con-
cert zag ik ze allebei weer, na afloop van het concert, nadat het 
licht op het podium al gedoofd was als teken dat de vermoeide 
Oskar Fried niet meer zou verschijnen om te bedanken voor het 
telkens nieuwe applaus. Daarna trof ik ze bij bijna elk concert 
bij de hardnekkige laatsten voor het podium of bij de uitgang 
van het concertgebouw. Maar pas op de avond van het concert 
met de Zevende op het programma was er een gelegenheid naar 
de namen te vragen.  
 Renée, die leerlinge van Leschetitzki was geweest en voor de 
oorlog veel musici kende, dacht dat hij een van de leerlingen 
van Arnold Schönberg was, maar wist zijn naam niet. Ook mijn 
vriend Karol Rathaus kende Alban Berg toen nog niet. We wa-
ren in de grote pauze in de foyer, waar Alban, die gretig rookte, 
een levendig gesprek voerde met een paar mannen die naast 
hem heel klein leken. Maar één van de kleine mannen deed wat 
je in een foyer van rechtswege zou moeten doen: hij at, terwijl 
de anderen rookten en ijverig debatteerden. De eter was Hanns 
Eisler, een van de twee leerlingen van Schönberg die ik toen 
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persoonlijk kende. Toen hij klaar was met zijn broodjes ham en 
zijn bier, kwam hij naar ons, goedgehumeurd als altijd. Van 
hem hoorde ik de naam Alban Berg voor het eerst. Renée her-
innerde zich nu dat ze hem vaak gezien had. Toen Hanns Eisler 
van haar hoorde dat ze bij het concert geweest was waar de 
door Alban Berg gecomponeerde Ansichtkaarten van Peter Al-
tenberg het al notoire, maar nog lang niet historisch beroemde 
schandaal veroorzaakt hadden, kon hij daar niet genoeg over 
horen. Renée moest hem beloven dat we elkaar een keer in café 
Museum zouden treffen en dat ze alles uitvoerig zou vertellen. 
Hanns Eisler was toen al gezet en vroeg kaal en altijd goed-
lachs. Hij was een van de twee Schönbergleerlingen met wie ik 
vriendschap had gesloten. De ander was Eduard Steuermann. 
In Wenen, herinner ik me, trof ik Hanns Eisler heel vaak in het 
café en af en toe bij een concert. Pas in Berlijn begonnen we bij 
elkaar op bezoek te gaan.  
 
 

4 
 
Tussen twee concerten van de Mahlercyclus had ik, als ik ge-
zocht had, wel een gelegenheid kunnen vinden om met Alban 
Berg kennis te maken. Maar dat deed ik niet. In dat halfjaar had 
ik zoveel musici leren kennen als het toeval met zich mee-
bracht. Mannen zoeken om mee kennis te maken is nooit iets 
voor mij geweest. Ik moest eerst heel oud worden om spijt te 
krijgen van het verzuim dat tot die slechte eigenschap van me 
te herleiden is. Hun aantal is net zo min te berekenen als mijn 
spijt te meten is. Dat het in het geval van Alban Berg niet ook 
een verzuim is geworden, is helemaal zijn verdienste.  
 Een jaar of twee, drie na onze ontmoeting in de Nanafuchzi-
ger, op weg van het Rothschildhospitaal (waar ze een oude en 
hardgeworden gerstekorrel verwijderd hadden) naar mijn moe-
der, stapte ik uit een tram van de ringlijn, waar die de Mariahil-
fer Straße kruist. Het was een prachtige dag in juni. De kastan-
jebomen bloeiden rose en wit en de trams lichtten rood op in 
het hels kabaal dat ze zelf produceerden. Naar het huis van 
mijn moeder bijna aan het einde van de Mariahilfer Straße gin-
gen verschillende tramlijnen. Maar uit gewoonte of uit ver-
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strooidheid liet ik een paar trams voorbijgaan en wachtte op 
een Nanafuchziger. Ik voelde me goed. Sinds mijn terugkeer uit 
de oorlog had mijn moeder gezegd dat ik me moest laten ope-
reren. Vandaag was dat gebeurd. De gerstekorrel, mijn enige 
zichtbare oorlogslitteken, was weg. Ik was benieuwd hoe lang 
het zou duren voor mijn moeder dat zag. Eindelijk kwam de 
Nanafuchziger. Ik stapte in een bleef op het balkon staan, omdat 
ik maar een klein eindje meehoefde. Toen de conducteur, die 
eerst voor de deur stond, naar mij toe kwam om mijn kaartje te 
knippen, zag ik één man in de wagon zitten. Die eenzame pas-
sagier was Alban Berg. Terwijl ik me afvroeg of ik toch naar 
binnen zou gaan, stond de conducteur weer in zijn volle breed-
te voor de deur en gaf me dus tijd om aan te nemen dat ik onge-
merkt buiten kon blijven. Ik had Alban een paar maanden ner-
gens gezien en had het gevoel dat het bijna onbeleefd was de 
lege wagon zonder groeten in te gaan. Anderzijds vroeg ik me 
af of het niet bedenkelijk was om buiten te blijven en – – Dat an-
derzijds werd onderbroken, want Alban was al in plaats van de 
conducteur in de deuropening verschenen en terwijl hij met uit-
gestoken hand naar me toe kwam, zei hij: ‘We hadden allang 
besloten een bekend gezicht eens aan te spreken.’ Ik zei: ‘Aan-
genaam kennis te maken, meneer Berg. Eerlijk gezegd, toen ik u 
zo alleen binnen zag zitten, dacht ik bij mezelf: als ik nu zonder 
groeten naar binnen ga, is het bijna onbeleefd. Anderzijds – –‘ – 
‘Niks anderzijds. Ik zei: wij hebben dat besloten. Dat was geen 
pluralis majestatis. Ik wou zeggen dat mijn vrouw ook vindt dat 
het hoog tijd is dat we kennismaken, want we kennen elkaar al 
lang genoeg.’ – ‘Bijna drie jaar,’ zei ik. ‘Bij de Tweede van Mahler 
met Oskar Fried,’ zei hij. Ontroerd door zijn zo openlijke vrien-
delijkheid zweeg ik en toen het gesprek stokte, merkte ik dat 
we al bij de halte waren waar ik uit moest stappen. ‘U woont 
niet meer in de Penzinger Straße?’ vroeg hij. ‘Nee,’ zei ik, ‘ik 
woon nu in de Maxingstraße.’ ‘In de Maxingstraße? Dat is heel 
dicht bij ons. Om de hoek, om zo te zeggen. Wij wonen in de 
Trauttmansdorffgasse.’ In mijn bevangen beleefdheid was ik al 
een halte te ver gereden. Omdat ik afscheid wilde nemen, nam 
ik mijn hoed af, maar nog voor ik uit kon leggen waarom ik de-
ze keer niet naar Hietzing ging, verraste hij me met de opmer-
king: ‘Ik ben heel blij dat u eindelijk die gerstekorrel kwijt bent.’ 
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– ‘Is dat zo duidelijk te zien?’ vroeg ik verwonderd. ‘Ik zie zo-
iets meteen, omdat ik er jammer genoeg zelf te vaak last van 
had.’ – ‘Ik heb het voor het eerst opgelopen in een stoffige ka-
zerne, in de oorlog.’ – ‘O ja? Ik ook. In een kazerne. Maar niet 
voor het eerst.’ Intussen was ik al drie haltes te ver. ‘Heel fijn 
om kennisgemaakt te hebben. Ik ga deze keer niet naar Hiet-
zing. Tot ziens, meneer Berg.’ Dat kwam nogal abrupt. Nadat ik 
uitgestapt was, bleef ik even staan tot de tram zich weer in be-
weging zette, om met mijn hoed in de hand nog een keer te 
groeten. Maar hij was alweer binnen en kwam niet op het idee 
om uit het raam te kijken. Ik had wel het gevoel dat ik me heel 
onhandig gedragen had – maar wat kon ik eraan doen? Had ik 
mijn moeder nog langer met het middageten moeten laten 
wachten? Ik was toch al te laat. Nauwelijks was ik binnen of ik 
hoorde mijn moeder blij roepen: ‘Eindelijk! Godzijdank! Nou 
ben je weer mijn schone zoon! Deed het erg pijn?’ – ‘Eerlijk ge-
zegd wel. De professor is een heel beroemde oogarts, maar hij is 
al heel oud. Zijn handen beven en deden me veel pijn, voor het 
lukte om de gerstekorrel uit mijn ooglid te snijden.’ – ‘Maar je 
ziet er haast gelukkig uit,’ zei mijn moeder. ‘Het doet dus geen 
pijn meer.’ – ‘Ik heb daarnet in de tram kennisgemaakt met een 
heel aardig iemand.’ – ‘Blond of donker?’ – ‘Donker. Een man. 
Die overigens net als jij meteen zag dat mijn gerstekorrel weg 
was.’ – ‘Je zult wel merken dat al je vrienden het meteen zien. 
Dat is niet zo moeilijk,’ dacht mijn moeder. Maar dat was niet 
zo. Er gingen weken voorbij tot een van mijn beste vrienden 
zag dat er iets veranderd was. Want gewoonlijk ziet een mens 
wel meteen de balk in het oog van zijn naaste, maar een ver-
dwenen splinter blijft onopgemerkt.  
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Het eerste bezoek 
 
Het postkantoor in Alt-Hietzing was toen nog gevestigd in een 
kleine villa. Zoals bijna alle gebouwen in de omgeving van slot 
Schönbrunn was ook deze villa geverfd in licht Habsburggeel 
en zag eruit als een koninklijk-keizerlijk postkantoor in een 
Oostenrijks vacantieoord. Een paar treden leidden naar de 
voordeur, waarvoor buiten net zo goed als binnen nauwelijks 
ooit enig gedrang geweest zal zijn. De Alt-Hietzingers waren 
niet geboren om te dringen en de nieuwkomers waren net als ik 
voor lange tijd gekomen, omdat je hier, in Alt-Hietzing, nooit 
hoefde te dringen. Maar ook een Alt-Hietzinger moest af en toe 
persoonlijk een telegram versturen of een brief laten aanteke-
nen. Nadat ik dat gedaan had, ging ik op een middag de deur 
uit van dat postkantoor, en vanaf de trap zag ik Helene Berg 
langzaam in de richting van het postkantoor komen. Ze was 
van top tot teen in het zwart. Ik moet wel een ontdane indruk 
hebben gemaakt, al had ik tijd om te zien dat ze maar in halve 
rouw was (ze droeg geen sluier). Want al op de trap stak ze een 
zwartgehandschoende hand uit en stelde me gerust: ‘U hoeft 
me niet te condoleren. We hebben vandaag een hoogbejaarde 
oude tante naar haar laatste rustplaats gebracht. Dat is alles.’  
 Die eerste minuten na onze kennismaking viel me al een ei-
genaardigheid op in haar manier van praten, zonder dat ik met-
een had kunnen zeggen wat het was. Ik voelde me ter plekke 
genoodzaakt om te zeggen hoe blij ik was geweest om kennis te 
maken met haar man en hoe dankbaar ik was voor zijn vriende-
lijkheid. ‘O!’ riep ze meteen, alsof dat een reden tot verbazing 
was. ‘Maar dan had u dat duidelijker moeten laten merken.’ – 
‘Hoe dan? Heb ik dat dan niet gedaan?’ – ‘Blijkbaar niet,’ zei ze 
heel ernstig. ‘Alban kwam toen heel bedroefd thuis. Hij vertel-
de meteen hoe hij u in de tram had aangesproken en hoe u eerst 
deed of u heel blij was. Maar daarna stapte u opeens nog in de 
Mariahilfer Straße uit, bij een halte waar geen Hietzinger ooit 
iets te zoeken heeft.’ – ‘Uw man heeft het correct verteld,’ ant-
woordde ik, tot mijn eigen verbazing doodrustig. ‘Ik ben uitge-
stapt bij een halte waar geen Hietzinger iets te zoeken heeft, ten 
eerste, omdat ik geen echte Hietzinger ben en ten tweede, om-
dat ik daar ook niks te zoeken had: ik was namelijk te ver mee-



 45 

gereden om wat langer bij uw man te blijven, al had ik drie hal-
tes eerder uit moeten stappen, waar ik inderdaad iets dringends 
te zoeken had of eigenlijk te bezoeken, namelijk mijn moeder.’ – 
‘Echt waor?’ riep ze heel blij, in echt Weens. ‘Uw moeder woont 
in de Mariahilfer Straße?’  
 ‘In een stille zijstraat, vlakbij de Schwenderhof.’ – ‘Maar dat 
moet u Alban vertellen. Bel hem gauw en vertel hem wat u mij 
verteld hebt.’ – ‘Dat doe ik graag. Maar dacht uw man serieus 
dat ik niet ontzettend blij was om met hem kennis te maken?’ – 
‘Hij dacht serieus dat hij u lastiggevallen had. Zo is Alban. Zo 
zijn de Schönbergianen allemaal. Omdat – u zult het wel zien, 
als u er een paar leert kennen.’ – ‘Ik ken er al twee, Eduard 
Steuermann en Hanns Eisler.’ – ‘Eisler is wat anders, die is veel 
te vrolijk. Maar Steuermann, die is net als Alban. Aan de ene 
kant heel verwaand en dan weer een minderwaardigheidscom-
plex. Ik begrijp niet hoe dat samen kan gaan. Misschien kunt u 
dat eens uitleggen. Maar vergeet niet Alban te bellen.’ Om dat 
niet te vergeten belde ik hem al op weg naar huis in de eerste 
telefooncel. Hij was verrast. Toen ik alles uitgelegd had – en dat 
was niet zo makkelijk, want hij stelde veel vragen en wilde alles 
precies weten, waar mijn moeder woonde en waarom ik haar 
juist die dag opzocht enzovoort – vroeg hij opeens: ‘Waar bent 
u nu? Thuis? Als u niks belangrijks te doen hebt, kom dan met-
een naar ons. Ik wil Helene verrassen. Ze gaat van het postkan-
toor nog naar haar moeder. In de tussentijd kunnen wij kennis-
maken.’ Ik haastte me en was nog eerder bij hem dan hij ver-
wachtte. ‘Als Helene komt en u hier ziet, zal ze wel opkijken! Ik 
verheug me er al op.’  
 Ze hadden een driekamerwoning op de begane grond, een 
werkkamer, een eetkamer, een slaapkamer met een mooie ve-
randa aan de tuinkant en een keuken. Toen hij me rondleidde 
door het huis, ontdekte ik in de slaapkamer een ingelijste foto 
aan de muur: een dubbelportret van Peter Altenberg en Adolf 
Loos. Het was een bekende foto, die in de loop der jaren telkens 
weer in geïllustreerde tijdschriften verschenen was, Peter Alten-
berg met nog krachtige gelaatstrekken en een borstelige snor en 
Adolf Loos nog jong en heel elegant.  
 In de werkkamer raakten we meteen in een lang gesprek 
over Peter Altenberg. Dat was een gelukkig toeval. Peter Alten-
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berg las ik al voor de Eerste Wereldoorlog. Ik kende bijna al zijn 
boeken en bewonderde de schrijver toen al niet minder dan wie 
ook van zijn aanhangers in Wenen. Nog als gymnasiast was ik 
bevriend geraakt met een oudere student, een zonderling, die 
in Wenen architectuur studeerde. Hij was vijf jaar ouder dan ik 
en helemaal de beeldende kunsten toegewijd. Maar van Peter 
Altenberg was hij zo onder de indruk, dat hij niet gewoon een 
enthousiaste lezer van zijn boeken, maar een adept van de 
meester was, die erg zijn best deed om propaganda te maken 
voor zijn leer. Alle regels van zijn levenswijsheid nam hij zon-
der uitzondering in acht. Zoals gebruikelijk in dergelijke geval-
len, vatte hij juist de meest overdreven invallen en uitspraken 
van de betoverende dichter als geldige levensregels op. P.A., 
zoals Richard Engländer zichzelf noemde, een dichter, denker, 
humorist, cultuurcriticus, pedagoog, bohemien en bedelaar, oe-
fende tientallen jaren een heel sterke, maar grappige en tedere 
tirannie uit op een groot, maar uitgelezen lezerspubliek in Oos-
tenrijk. De meester schreef een keer de lapidaire zin: Een mooie 
voet is mooier dan een mooie schoen. En hij hield zich aan zijn 
woord, trok zijn schoenen uit, stak zijn voeten in leren sandalen 
en ging als een oudere, gezette, kaalhoofdige heer met een Slo-
waakse snor en een lorgnet aan een zwart koordje naar de kof-
fiehuizen, naar de nachtclubs en naar de promenade aan de 
Graben. Mijn vriend Józek, de architectuurstudent, kwam hem 
in die uitdossing een keer tegen in de Volksgarten en besloot 
zich ter plekke helemaal over te geven aan de natuurcultus van 
de meester. Niet alleen in Wenen, de grote stad, waar een gek 
niet al te veel opzien baart. In een zomer kwam hij voor de gro-
te vakantie naar zijn Oost-Galicische geboortestad Tarnopol en 
verscheen ’s middags tot plezier van de bevolking onder het 
wandelende publiek als een adept van de meester, met blote 
voeten in sandalen. In tegenstelling tot P.A. was mijn vriend 
pas 22, maar meer dan zes voet lang, met een lange, kromme 
neus en een vrouwelijk-slepende manier van lopen, al was dat 
helemaal zijn aard niet, integendeel: net als de meester was hij 
een liefhebber van langbenige danseressen met korte wipneus-
jes in een kinderlijk gezicht. Omdat de snor nauwelijks wilde 
groeien, liet hij een vlassig sikje staan en droeg om zijn jasje, 
ook naar het voorbeeld van de meester, een zwartgelakte cein-
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tuur. Wie hem bij zijn eerste optreden op de kleinsteedse pro-
menade niet gezien heeft, zal zich niet makkelijk kunnen voor-
stellen welke indruk de enorme sandaaldrager met zijn grote, 
blote voeten maakte. Toch leed hij er niet onder. De onbedaar-
lijke hilariteit was niet wreed. In een kleine stad kent iedereen 
iedereen. Zijn vader was een rijke koopman en eigenaar van 
een molen. Hij had vier enorme zoons. Józek was de jongste en 
sympathiekste. Er waren toen zelfs in een kleine Galicische stad 
ook al tientallen P.A.-sympathisanten. De mensen wenden ver-
bazend snel aan de aanblik van de eerste beatnik in de wereld-
geschiedenis.  
 Maar P.A. schreef ook andere maximen. Naaktcultuur was 
belangrijk, maar nog belangrijker was het dieet. Wat moest de 
mens van de twintigste eeuw eten om niet aan de overmaat van 
zijn beschaving te gronde te gaan? Puree en nog eens puree. 
Aardappelpuree, erwtenpuree en vooral spinazie. Spinazie in 
elke vorm. Ik heb jammer genoeg geen verzameling boeken van 
P.A. bij de hand, nu ik hier zit te schrijven. Maar ik neem het op 
mijn geweten en durf er zelfs een eed op te doen: de woorden 
de al bijna heilige spinazie staan in één boek, zo niet in meer dan 
één van de elf “heilige” boeken van de verder zo ware wijze 
P.A.. Toch was het wat betreft de naaktcultuur: zo gezegd, zo 
gedaan; met het volgen van zijn menu werd het niets. P.A. pre-
dikte spinazie, maar nam het er goed van bij rundergoulash, 
kalfsgoulash, geroosterd vlees met ui en vooral gebraden kalfs-
niertjes. Mijn vriend Józek niet. Hij keerde terug in zijn joodse 
ouderlijk huis als een bekeerde vegetariër en meedogenloos als 
de ware deugd is, verstoorde hij de huisvrede, vooral in de keu-
ken. Zijn vader zei: ‘Fris, gezond en mesjogge.’ En de oude 
Schalit vroeg mij: ‘Geneer je je niet om met die mesjoggene van 
mij te gaan wandelen? Ga je ook gras eten, net als koning Nebu-
kadnessar en mijn zoon Josef?’ Nee, gras eten wou ik niet. Maar 
gegeneerd om met de pre-beatnik te gaan wandelen heb ik me 
niet. Ik bewonderde zijn moed om met zijn ceintuur, een open 
kraag en blote voeten in sandalen de burgermannetjes van het 
stadje uit te dagen. De kokkin in zijn ouderlijk huis beklaag-de 
zich tegenover mij: ‘Weet je wat een vegetariër is? De hele dag 
vreet hij als een paard. En hij zit nooit vol! We hebben geen rust 
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meer in de keuken. De hele dag bakken en koken, bakken en 
koken!’  
 Maar mijn vriend leerde van P.A. liefde, respect en royale 
omgang met dienstmeisjes en kokkinnen. Hij gaf de kokkin 15 
kroon per maand en ze zei ontroerd: ‘Je vreet als een paard, Jó-
zek, maar je bent een lief kind gebleven.’ In de boeken van de 
meester gaat het vaker over fooien geven dan over alle andere 
activiteiten, zelfs de liefde. Ontvangers van fooien en hoertjes 
zijn de enige wezens voor wie P.A. zich als gever manifesteert. 
Verder was hij, net als de meeste predikers van levenswijsheid, 
een pure ontvanger. Adolf Loos, dé vriend van zijn leven, de 
avantgardistische architect en in veel opzichten een leerling van 
P.A., vertelde liefdevol over toevallige ontmoetingen met P.A. 
op straat. Een korte dialoog en dan gaan ze samen dineren. Dia-
loog: P.A.: ‘Adolf, kun je me vandaag uitnodigen voor het di-
ner?’ Loos: ‘Heel graag, Peter, dat weet je. Maar vandaag ben ik 
nou net platzak.’ – ‘Dat geeft niks,’ zegt P.A. in al zijn hulpvaar-
digheid, ‘ik leen je tien kroon.’ Hij had de openhartigheid van 
een kind en de bijbehorende onbekommerdheid om de gevol-
gen. De schrijver Leo Perutz vertelde me: op een zondag kwam 
hij op weg naar het middageten de blijkbaar voor het genot van 
het heerlijke weer bij uitzondering al vroeg, dat wil zeggen te-
gen de middag wakker geworden Peter Altenberg tegen. Na de 
begroeting en op zijn vraag vertelde Perutz hem dat hij een van 
zijn novellen voor een voor die tijd aanzienlijk bedrag had ver-
kocht en graag bereid was P.A. ter gelegenheid daarvan voor 
het middageten uit te nodigen. In plaats daarvan kreeg Pe-rutz, 
die dacht dat hij de meester goed kende, een kostelijke verras-
sing. Nadat hij de precieze verkoopprijs gevraagd en gehoord 
had, sloeg P.A. beide handen tegen zijn voorhoofd en met de 
kreet ‘Dat is mijn zondag!’ rende hij gauw weg om alleen te zijn 
met zijn verdriet. Anton Kuh, net als hij een schrijver, geestige 
criticus en vrije bedelaar, vertelde me: ‘Een Praagse miljonair 
(die net als mijn vriend Józek de spijswetten van Peter Alten-
berg serieus genomen had) kwam naar Wenen en vroeg Kuh 
om hem aan Peter Altenberg voor te stellen. Toen ze met zijn 
drieën gingen dineren, bestelde de vegetarische miljonair tot 
ontzetting van P.A. diens menu: groentesoep, purees, spinazie 
en noten. De meester, die zijn leerling niet teleur wilde stellen – 
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vooral niet omdat die miljonair was – volgde verbitterd het 
voorbeeld van zijn adept, terwijl Anton Kuh, die met een paté 
maison begonnen was en zich van gang tot gang onverschrok-
ken door spijskaart van het toen terecht veelgeroemde restau-
rant Sacher vrat. Toen hij bij de chateaubriand was, siste Peter 
Altenberg onhoorbaar voor de miljonair in zijn oor: ‘Een be-
gaafde jongen hoort niet zo te vreten!’  
 Alban vertelde over de bewondering die Altenberg had voor 
miljonairs – niet om wat ze bezaten, maar om wat ze zich kon-
den permitteren. Op een zomernacht zat hij in zijn hoedanig-
heid als nachtclubverslaggever (vijftig jaar voor Earl Wilson) in 
een cabaret. In de uitverkochte zaal was het warm, benauwd en 
rokerig. P.A. kon daar slecht tegen. Frisse lucht was voor hem 
bijna net zo heilig als spinazie. Op een stil moment verhief hij 
zijn stem en schreeuwde: ‘Vijf miljonairs zitten hier in de rook 
en niemand laat een raam openzetten!’  
 Maar alleen van miljonairs kan een bedelaar niet leven, al is 
hij als bedelaar ook een genie. Peter Altenberg had een edel-
moedige broer, die in staat was zijn oudere broer in geval van 
nood te helpen. Ergens in Wenen is onder verscheidene andere 
“Altenbergiana” een telegram van P.A. aan zijn broer bewaard: 
Beste Georg, stuur direct 100 kroon. Heb alle spaargeld naar de bank 
gebracht en sta voor het niets.  
 Dat telegram kende Alban niet. ‘Had hij geen gelijk met dat 
telegram?’ riep hij. ‘Natuurlijk had hij gelijk,’ zei ik. ‘Ik heb Da-
vid Ricardo, Adam Smith en Karl Marx, de drie grootste econo-
men, bestudeerd. Bij niemand heb ik zo’n peilloos diepe waar-
heid over banken gevonden. P.A.’s telegram is geloof ik van 
1912. We begrepen pas in 1920 dat je voor het niets staat, als je 
je geld naar de bank hebt gebracht.’  
 Hoe was het komische van zijn uitspraken te verklaren? Er 
zaten slimme mensen aan zijn cafétafel en ze gingen lachend 
weg. Ze zeiden tegen elkaar: een clown. Zijn dierbare vriend 
Egon Friedell, die door Karl Kraus altijd grappig en boosaardig 
en meestal ten onrechte een “vrolijke nietsnut” werd genoemd, 
bracht hem in verzoeking met nuchtere vragen, al was hij zelf 
meestal aangeschoten. Aan hem, Egon Friedell, dankt de over-
levering een serie juweeltjes. Alleen al de voorraad is onuitput-
telijk. In al zijn kinderlijkheid was hij iedereen de baas. Want hij 
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was kind en vos tegelijk. Hij waardeerde Karl Kraus, maar 
overschatte hem zeker niet. Karl Kraus was intelligent. De eer-
ste duivel in de hel is niet intelligenter. Maar wat betekent intel-
ligentie? In het gunstigste geval stelt intelligentie onmenselijk 
sluwe vragen en geeft duivels intelligente antwoorden. Maar 
wijsheid stelt menselijk intelligente vragen en geeft goddelijk 
dwaze antwoorden. P.A. was een wijze.  
 Peter Altenberg woonde zijn hele leven in een kleine hotel-
kamer in het centrum van de stad. Als een man in een hotelka-
mer woont, heeft hij eigenlijk alleen maar een slaapplaats. Hij 
plakte de muren van zijn kamer vol ansichtkaarten, waarop hij 
schreef wat hem inviel. Als de Duitse moordenaars en brand-
stichters die niet vernietigd hebben, zijn er in Wenen misschien 
nog een paar te zien. Dichten, schrijven of krabbelen, zoals hij 
het noemde, deed hij doorlopend. Hij vond zijn eigen literaire 
vorm: de lyrische schets. Hoe ik het zie was de titel van zijn eer-
ste boek. Een ander noemde hij Wat de dag me brengt. Beide zijn 
toepasselijk op zijn hele levenswerk. Af en toe groeide een 
schets uit tot een kunstwerk. Vaak ontaardde een schets in een 
lachwekkende uiting over de zegen van de naaktcultuur, san-
dalen of het heil van een slaappil. Het meest waardeloze zijn 
natuurlijk de dieetvoorschriften die hij zijn lezers onvermoei-
baar inprentte. Voor P.A. waren ze allebei, de kleine kunst-
werkjes en de hymnes op spinazie, even belangrijk. Hij schijnt 
zich totaal niet bewust te zijn geweest van de waarde van de 
ene soort en de waardeloosheid van de andere soort. Beide wa-
ren voor hem geen kunst, beide waren leermiddelen. Zijn leer-
stof was grenzeloos. De vagebond leerde de architecten en de 
chique mensen wat verstandige woninginrichting was. De jon-
ge vrijgezel leerde vaders en moeders begrip voor de kinder-
ziel. Hij was een expert en gaf goede adviezen over het huwe-
lijk, de mode, de liefde, de ware zowel als de koopbare. Koopba-
re liefde, concludeerde hij ooit, is natuurlijk niet de echte. Maar echt 
niet slecht, echt niet slecht. Hij dronk meer dan goed voor hem 
was. Hij had begrip voor alle lust en ondeugd van deze wereld, 
maar de hoogste deugden waren voor hem gezondheid en 
schoonheid, die voor hem identiek waren. Hij predikte de 
schoonheid van de gekleurde rassen en, net als alle romantici, 
de natuurlijke adel van de primitieven. Toen er op de Wereld-
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tentoonstelling in Wenen een Ashanti-dorp in het Prater te zien 
was, schonk hij dat zijn hele hart vol liefde, die haar verrukte 
uitdrukking vond in het Ashanti-boek van Peter Altenberg, de 
grote dweper met het kinderlijke in de mens. Zijn onderwerpen 
waren ontelbaar en ook ontelbare uitroeptekens gebruikte hij 
om zijn onomkoopbare liefde en zijn onomkoopbare woede je-
gens de “vijanden van het leven” uit te drukken. Echte bewon-
dering had hij eigenlijk alleen voor de dichter, voor de kunste-
naar. Alleen die waren ondanks alles de gelukkigen. Hun geluk 
ontsproot aan wat hun ogen en hun oren brachten. Die bedelaar 
hield van het leven boven alles. P.A. kroonde zichzelf met de la-
pidaire bekentenis Twee ogen heb ik, twee oren heb ik, ik, keizer! 
Voor de kracht van zijn taal zal ook de naïeve lezer, die in het 
tedere de kracht niet voelt, buigen, wanneer hij Peter Alten-
bergs oproep voor Knut Hamsun leert kennen. Als een echte 
wijze is P.A. voortijdig gestorven. Voor de tijd die hem, zoals 
het in de taal van de nazimoordenaars en -brandstichters heet, 
in één klap geleerd zou hebben wat voor een echte nazi er in 
die pseudoromantische natuurhystericus Hamsun zit.  
 Alban wilde weten of ik Altenberg ooit gezien had. Ik heb 
hem vaak gezien. Ik herinner me nog heel goed de eerste keer. 
In 1912 kwam ik naar Wenen om te studeren. Op een mooie ok-
toberdag nam mijn vriend Józek me mee naar de Volksgarten 
en beloofde dat we daar gegarandeerd P.A. zouden zien. We 
gingen op een bank in de buurt van de kinderspeelplaats zitten 
en wachtten heel lang, veel langer dan mijn vriend verwacht 
had, tot de bewonderde man in levenden lijve verscheen. Met 
zijn slappe hoed, de ceintuur om zijn jas, de franciscaanse san-
dalen, zijn glanzend gepolijste knoestige stok en zijn machtige 
snor maakte hij op mij precies de indruk die hij waarschijnlijk 
wilde maken. Toen hij voorbijliep, stonden we op en groetten 
hem. Hij dankte waardig. Mijn vriend verbeeldde zich dat hij 
zijn, Józeks, sandalen een waarderende blik gunde. Ik dacht 
toen en denk zeker na vele jaren dat P.A. de sandalen van mijn 
vriend afkeurde. Ik zag hem daarna van tijd tot tijd, in een 
park, in het theater, bij een concert. Tijdens de oorlog zag ik 
hem maar één keer, toen hij al echt oud geworden was en ach-
teruitgegaan. In tegenstelling tot de meeste Weense bohemiens 
was hij een patriot. Of ik bij zijn begrafenis geweest was, wilde 
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Alban weten. Daar was ik jammer genoeg niet bij geweest. Ik 
eindigde mijn diensttijd in de oorlog met een dienstreis naar 
Oekraïne. Daar hoorde ik het nieuws van de ineenstorting van 
het front. Op de terugreis via Roemenië liep ik de Spaanse griep 
op, die ik – tot mijn stomme verbazing – na drie maanden ern-
stig ziek geweest te zijn te boven kwam. P.A. stierf begin janua-
ri 1919. Toen was ik nog niet terug. Alban vertelde over de in-
druk van de grafrede door Karl Kraus, die eindigde met de zin 
Een bedelaar is van ons heengegaan. Wat zijn we arm! Zoals bij be-
delaars niet zelden het geval is, liet P.A., zoals Alban vertelde, 
een niet onaanzienlijk vermogen op de bank achter. In Oosten-
rijkse kronen natuurlijk, die al te gauw na zijn dood verschrom-
pelden tot het niets dat hij in 1912 in het telegram aan zijn broer 
al had zien aankomen.  
 Er waren meer dan twee uur voorbijgegaan, zonder dat we 
daar in het geanimeerde gesprek over de geliefde man bij een 
fles cognac erg in hadden. Toch had ik het gevoel dat ik voor 
een eerste bezoek al lang genoeg gebleven was en dat zei ik te-
gen Alban. Ronduit verontrust zei hij dat de poets die hij Hele-
ne wilde bakken, en zijn plezier daarover, dan verkeken was. 
We praatten dus nog ruim een halfuur door, voor Helene thuis-
kwam. ‘Ik heb ontzettende lol,’ zei hij en dat was hem aan te 
zien. ‘Ze zal wel opkijken!’ Toen ze binnenkwam en inderdaad 
opkeek, zoals hij verwacht had, zag ik meteen bij mijn eerste 
bezoek hoe graag hij zulke jongensachtige streken uithaalde. 
Helene wierp een blik op de bijna lege cognacfles en conclu-
deerde: ‘Nu blijft u toch zeker voor het vieruurtje?’ En tegen 
Alban: ‘Zonder mij was meneer Morgenstern hier helemaal niet 
geweest.’  
 Bij het vieruurtje zei Alban: ‘Zeg, Morgenstern kent Peter Al-
tenberg beter dan wij tweeën samen.’ Hij begon haar het ver-
haal over mijn vriend Józek te vertellen, maar onderbrak zich-
zelf al gauw en vroeg of ik het hele verhaal nog een keer wilde 
vertellen. Zo kwam er die dag maar geen eind aan ons gesprek 
over P.A.. Na het vieruurtje en weer in de werkkamer pakte 
Helene een boek van P.A. en liet me de passage zien over haar. 
Inderdaad stond in een van de schetsen die hij in de telegramstijl 
van de ziel schreef de naam Helene N.. N. stond voor Nahowski, 
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de Poolse naam van haar vader. Helene was terecht trots op het 
enthousiasme van P.A. over haar schoonheid.  
 Beiden hadden Peter Altenberg in hun jonge jaren gekend, in 
de tijd dat ze verloofd waren. Alban herinnerde zich hoe P.A. 
hem het huwelijk afgeraden had: ‘Een jonge kunstenaar als jij 
trouwt niet met de dochter van een hofambtenaar!’ Haar ont-
raadde hij het niet minder dringend: ‘Zo’n knap, voornaam 
meisje trouwt niet met zo’n jonge bohemien. Dat wordt niks!’ 
P.A. was begin veertig, toen hij zulke grappige invallen had. 
Mijn vriend Joseph Roth was veel jonger, toen ik hem aan Inge 
voorstelde, waarop hij precies volgens Peter Altenbergs recept 
te werk ging. Hij zei tegen mij: ‘Een Galicische jood trouwt niet 
met een juffrouw von Klenau.’ Tegen haar zei hij: ‘Een juffrouw 
von Klenau trouwt niet met een Oost-Europese jood,’ waarbij 
hij blijkbaar aannam dat Inge niet op de hoogte was van zíjn 
Oost-Europees-joodse afkomst.  
 We waren nog niet klaar met Altenberg, toen de twee infor-
meerden of ik plannen had voor vanavond. Toen ik zei dat ik 
naar de bioscoop wilde, vonden ze allebei dat ik dat kon verzet-
ten en beter kon blijven voor het avondeten. Ik bleef voor het 
avondeten. Helene kookte, hoewel ze een kokkin hadden. Bij 
het avondeten informeerde Alban naar mijn vriend Józek. Hij 
wilde weten of die als architect in Wenen woonde. Hij woonde 
wel in Wenen. Maar zijn architectuurstudie had hij niet afge-
maakt. Hij was van studierichting veranderd en studeerde nu 
scheikunde – wat hij ook niet afmaakte. Zijn vader had in de 
oorlog zijn hele vermogen verloren en hij moest zijn studie, die 
toch al veel te lang duurde, afbreken. Maar hij kon zich heel 
goed redden als een soort onbevoegd scheikundige. Dat had hij 
te danken aan zijn grote en heel scherpe neus. Hij had de gave 
om aangename geuren te combineren en verkocht zijn geslaag-
de monsters aan drogisterijen. Van de adept ging het tafelge-
sprek weer terug naar de meester. We overlegden over de 
vraag wat er van hem het langst zou blijven. We waren het er-
over eens dat alles wat hij over kinderen geschreven had het 
waardevolst zou blijken.  
 Het was een gelukkig toeval dat P.A. het hoofdonderwerp 
was van mijn tot diep in de nacht uitgelopen eerste bezoek. Dat 
merkte ik al bij mijn tweede bezoek. Deze keer raakten we alle-
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bei herhaaldelijk opgewonden en het bezoek eindigde bijna met 
ruzie. Deze keer kregen we het over Karl Kraus.  
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Het tweede bezoek 
 
Het scheelde niet veel of het tweede bezoek had aan de nog niet 
eens begonnen vriendschap een eind gemaakt. De uitnodiging 
kwam van allebei, door Alban blijkbaar grappig geregeld: Hele-
ne nodigde me telefonisch uit voor het avondeten en toen ik de 
uitnodiging dankbaar aangenomen had, nam Alban de hoorn 
van haar over en nodigde me op zijn beurt uit voor het vieruur-
tje om, zoals hij zei, het eerste bezoek nog eens over te doen. 
We waren eerst alleen. Ons gesprek begon ermee dat hij me 
vroeg wat de reden was dat ik mijn verhuizing naar Hietzing 
begonnen was met de Penzingerstraße. Ik legde uit dat ik bij 
een belangrijke verhuizing altijd raad vroeg aan een vriendin, 
die meer een echte Weense was dan ik en meer verstand van 
woningen had. Misschien speelde daarbij de gedachte mee dat 
ik in de Penzingerstraße meer geïsoleerd was van de drukte in 
de stad, omdat ik me tot het uiterste wilde concentreren op mijn 
laatste examen. Daarbij noemde ik mijn goede relaties met de 
oude dame, de huiseigenares, en haar huismeesteres, mevrouw 
Podrobny, de ijverige propagandiste voor de sociaaldemocrati-
sche partij. Ik noemde vooral ook haar dagelijkse vraag of ik op 
roerei of zachtgekookte eieren reageerde. Of ik haar ooit weer 
opgezocht had, wilde hij weten. Dat was een treurig verhaal. 
De oude dame had een neef, een onderwijzer, die ongeduldig 
zat te wachten op de erfenis. Zo ongeduldig, dat hij er elke dag 
op aandrong om het huis te verkopen, dat toen immers niet 
veel opbracht. Hij was van plan met de opbrengst zaken te 
doen en een luxeleventje met zijn vrome tante te beginnen. Uit-
eindelijk gaf ze toe en ze verkochten het huis, ongeveer een 
halfjaar voor het begin van de inflatie. De onvermijdelijke cata-
strofe overleefde de neef wel, maar de tante niet. Dat vertelde 
mevrouw Podrobny me allemaal, die als enige voor het huis be-
houden bleef. Zij was met de verandering niet tevreden. Ze 
treurde openlijk om de oude dame en vergaf haar van nu af aan 
dat ze zo’n ijverige kerkgangster was geweest. De nieuwe eige-
nares, zei ze, was geen echte eigenares. Ze was een bedrijf. En 
dat maakte haarzelf heel treurig. Om haar verdriet te verdrij-
ven, besloot ik ter plekke gewoon te liegen, toen ze vroeg of ik 
al lid van de partij geworden was.  
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 Tot mijn verbazing vroeg Alban me terloops of ik er ooit 
over gedacht had lid van de sociaaldemocratische partij te wor-
den. ‘Nee,’ zei ik. Hij was verbaasd, want na de oorlog waren 
de meesten die uit dienst terugkeerden, voor zover ze geen fer-
vente aanhangers van de christelijk-sociale partij waren, socia-
list geworden. Ik zei dat ik op het gymnasium wel lid van de 
zionistische jeugdbeweging was geweest, waarschijnlijk omdat 
het verboden was, maar na mijn eindexamen niet de minste 
neiging had gevoeld om lid te worden van welke politieke par-
tij dan ook. Ik had ingezien dat ik niet “actief” genoeg was om 
ergens lid van te zijn. En afgezien daarvan bespeurde ik bij me-
zelf niets wat met een strikte partijpolitieke gezindheid te ma-
ken had. Ik vroeg Alban toen niet of hij ooit lid van een politie-
ke partij geweest was. Karl Kraus, die na de oorlog tot ieders 
verrassing heel vriendschappelijke betrekkingen met de partij 
had aangeknoopt, begon niet zolang daarna een campagne te-
gen de sociaaldemocraten, die niet weinig linksgerichte intellec-
tuelen onder zijn aanhangers in uiterste verwarring bracht. Die 
campagne had zowel een dramatisch als humoristisch karakter 
en duurde jaren, tot na het eind van de partij in 1934 en zelfs tot 
Kraus’ dood in 1936. Die dag had Alban blijkbaar een verse in-
vectief tegen de Arbeiter-Zeitung in Die Fackel gelezen, en hij wil-
de graag mijn standpunt weten. Ik stond niet aan de kant van 
Kraus, tot Albans teleurstelling. Ik vond de redenen die Karl 
Kraus na de oorlog tot actieve sympathie voor de Weense soci-
aaldemocraten bewogen begrijpelijk en serieus. Dat hij zelfs 
persoonlijk aan hun openbare manifestaties deelnam en voor-
drachten voor de arbeiders hield, vond ik gewoon bewonde-
renswaardig. Des te meer, toen hij het tot ieders verbazing in-
derdaad presteerde zijn niet bepaald voor de oren van een ar-
beidersmanifestatie bedoelde stijl vol bravoure op die oren af te 
stemmen. Het was ook begrijpelijk dat zo’n onnatuurlijke sym-
biose niet lang zou duren. Een verstokte individualist als Karl 
Kraus zou het zelfs in de hemelse gemeenschap niet lang uit-
houden. Minder begrijpelijk was dat hij als doorziener par excel-
lence zichzelf vervolgens niet doorzag. Dat is misschien de re-
den dat de scheiding helemaal niet zulke zwaarwegende mo-
tieven had.  
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 Ik merkte meteen dat zo’n opmerking Alban al uit zijn hu-
meur bracht. ‘Wanneer ben je Die Fackel gaan lezen?’ vroeg hij, 
blijkbaar om een verontschuldiging te zoeken voor mijn licht-
vaardige uiting. Ik vertelde dat ik Die Fackel pas in het eerste 
jaar van de oorlog had ontdekt. Een bevriende officier, die in 
Wenen met verlof geweest was, bracht voor mij een nummer 
mee naar Stiermarken, waar ik toen in Wildon bij Graz gelegerd 
was. In de loop van de oorlog kreeg ik maar sporadisch de kans 
om aan een Fackel te komen. Pas in 1919 maakte ik grondig ken-
nis met de geschriften van Karl Kraus. In het wintersemester, 
toen ik me afvroeg of ik nog door zou gaan met mijn rechten-
studie, verwaarloosde ik de colleges en zat in plaats daarvan in 
bibliotheken Die Fackel te lezen. Vanaf het eerste nummer. Ge-
fascineerd door de lectuur bemachtigde ik tegelijkertijd drie 
paskwillen, ten eerste De vernielde literatuur, ten tweede Een 
kroon voor Zion en – last but not least – ten derde het infame Hei-
ne en de gevolgen. Nauwelijks had ik het woord infaam uitge-
sproken of Alban sprong op en rende naar de hal. Ik nam aan 
dat hij naar de telefoon geroepen werd en wachtte in alle on-
schuld tot hij terugkwam. Hij ging zitten en met zijn ogen dicht, 
alsof hij mijn aanblik slecht kon verdragen, vroeg hij: ‘Hoezo 
paskwil? Hoezo infaam?’ Ik legde het uit: ‘Paskwil is niks ergs. 
Het is een literair genre. Een smaadschrift, op zijn Duits. En dat 
is de brochure tegen Heine.’ – ‘Een schotschrift,’ zei hij. ‘Ja,’ zei 
ik, ‘een polemisch geschrift ad hominem is een smaadschrift.’ – 
‘Maar als het waar is?’ – ‘Als het waar is, blijft het een smaad-
schrift, omdat het smadelijk is. Maar waar is het bewijs dat het 
waar is?’ – ‘En daarom is het infaam?’ – ‘Nee,’ zei ik, ‘infaam is 
het om een andere reden.’ – ‘Waarom dan?’ wilde hij weten. 
‘Infaam is het smaadschrift tegen Heine, omdat hier een schrij-
ver die aan Heine zijn hele bestaan als schrijver te danken heeft, 
zijn meester smaadt.’ Alban moest weer naar de telefoon. Toen 
hij terugkwam en een tijdje zwijgend tegenover me zat, hoopte 
ik dat de discussie voor hem gesloten was. Na een tijdje zag ik 
dat dat niet zo was. ‘Jij praat over Kraus alsof hij een leerling 
van Heine is.’ – ‘Een Heine-epigoon,’ zei ik. ‘Kraus heeft zijn 
bestaan dus aan Heine te danken?’ – ‘Ja,’ zei ik, ‘in de ware zin 
van het woord. Zonder Heine bestond de taal niet die hij tegen 
Heine gebruikt.’ – ‘Het is dus verraad?’ – ‘Om met Karl Kraus 
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te spreken: hij spuwt in de bron waaruit hij gedronken heeft.’ 
Gelukkig ging de telefoon nu in de hal en ik merkte nu pas dat 
Alban twee keer de kamer uit gelopen was om te kalmeren, om-
dat het alternatief blijkbaar geweest was me de deur uit gooien.  
 Deze keer was hij door het telefoongesprek echt gekalmeerd. 
Hij nam het gesprek weer op en citeerde zo goed mogelijk uit 
het smaadschrift: ‘Heinrich Heine heeft het korset van de Duit-
se taal losgemaakt, zodat de eerste de beste haar borsten kan 
bevingeren,’ zegt Kraus in de polemiek tegen Heine. Is dat niet 
waar?’ – ‘Zelfs als het waar was, kan Heine daar niks aan doen. 
Net zo min als Nietzsche ervoor verantwoordelijk is dat de 
Duitse antisemieten hem hun leermeester noemen. Overigens 
weet je waarschijnlijk net zo goed als ik dat Nietzsche graag en 
heel dankbaar toegeeft dat hijzelf en de hele nieuwe Duitse lite-
ratuur van Heine afkomstig is. Eerlijk als hij was geeft Nietz-
sche ook toe dat hij zijn idee van het opgewekte, onbekommer-
de, Griekse heidendom en het trieste, levensvijandige christen-
dom van Heine heeft.’ – ‘Jij vindt dus ook de gedichten van 
Heine die Kraus bespot, zoals Je hebt diamanten en parels, belang-
rijk?’ – ‘Dat niet. Maar er zijn van Heine heel wat grote, echte 
gedichten, en ook de lichtere, die wij tegenwoordig zo zoetelijk 
en lachwekkend-romantisch vinden, waren de eerste dag jong 
en fris, als echte bloemen van de Romantiek. Ik ben heel blij dat 
je nou net daarover begint. Ik had namelijk die sentimentele 
uitbarstingen van de jonge Heine bijna net zo verkeerd begre-
pen en geminacht als nu mode is, tot ik op een dag in een con-
cert voor het eerst Robert Schumanns Dichterliebe hoorde. En nu 
we gelukkig bij de muziek beland zijn, misschien wil je als we 
verderpraten over Heine bedenken wat Robert Schumann bij 
Heine vond. Dat zijn wel heel andere gevolgen van Heine dan 
Karl Kraus hem in de schoenen schuift. En nu is het jouw taak 
om de liederencyclus van Schumann op jouw manier te inter-
preteren. Want dat kan ik in jouw bijzijn niet.’  
 Alban keek me onderzoekend aan en gaf zo lang geen ant-
woord, dat ik tijd had om te kijken wat hij op dat moment 
dacht: hoe kom ik van die kerel af? Tegelijkertijd was ik bezig 
met de vraag: hoe kom ik hier weg? Terugdenkend verklaar ik 
mijn toestand zo: zoals ik toen leefde, was ik helemaal niet in-
gesteld op uitnodigingen voor lange bezoeken, zeker niet voor 
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het avondeten. Als ik niet naar een theater of een concert ging, 
bracht ik mijn avonden door met vrienden in mijn stamcafé. Ik 
leidde een beetje het leven van een bohemien. Uitnodigingen 
om te komen eten waren burgerlijk. Zodra ik plichtsgetrouw, 
zoals in dit geval, door nieuwsgierigheid aangetrokken tot een 
nieuwe, interessant lijkende kennismaking, een uitnodiging 
aannam, kreeg ik spijt. Ik voelde me net een fervente roker die 
uitgenodigd wordt om ergens een avond door te brengen waar 
niet gerookt mag worden. Het moest al heel aangenaam of heel 
interessant gezelschap zijn om me niet het gevoel van een ver-
loren avond te bezorgen.  
 Debatteren met een fanatieke Krausiaan was verloren moei-
te, verloren tijd. Ik kende dat soort mensen al jaren. Het waren 
meestal joodse intellectuelen, echte gelovigen, fanatiek en daar-
door intolerant en hatelijk. De niet-joodse Krausianen waren 
dat ook allemaal, maar die verdroegen tegenspraak zonder er-
onder te lijden. Alban leek niet in staat tot hatelijkheid, maar hij 
leed des te meer. Om hem verdere pijn te besparen had ik al be-
dacht met welk excuus ik weg kon sluipen, toen Helene de ka-
mer binnenkwam. We hadden haar geen van beiden horen aan-
komen. Slank, lichtvoetig, heel knap en niet erg flatteus ge-
kleed. (Het was de eerste keer dat ik dat bij haar zag.) Ze keek 
Alban aan, gaf me een hand en vroeg hem: ‘Hebben jullie ruzie 
gehad?’ En mij: ‘Natuurlijk hebben jullie ruzie gehad! Ik ben blij 
dat je er bent. Ga alsjeblieft weer zitten. En vertellen jullie eens!’ 
– ‘Hij probeerde Karl Kraus kapot te maken,’ zei Alban. ‘En 
toen stond hij op om naar de hal te lopen?’ vroeg Helene mij. 
‘Ja,’ zei ik, ‘naar de telefoon.’ – ‘Ach,’ zei ze, ‘er belde niemand. 
Maar hij loopt altijd de kamer uit om te kalmeren.’ – ‘Om niet 
onbeleefd te zijn,’ zei ik. ‘Was ik onbeleefd? Was ik onbeleefd?’ 
– ‘Nee,’ zei ik, ‘maar je hebt je vrouw daarnet verkeerd geïnfor-
meerd. Ik probeerde Karl Kraus niet kapot te maken.’ – ‘Karl 
Kraus is een kleine Heine-epigoon. Zei je dat niet?’ – ‘Ik zei 
“een epigoon”, maar niet “een kleine epigoon”,’ zei ik. ‘Het 
woord “epigoon” alleen al, is dat niet minachtend?’ zei hij. 
‘Niet altijd. Integendeel. Er zijn belangrijke, zeergewaardeerde 
en aardige epigonen.’ – ‘Noem dan eens zo’n Heine-epigoon,’ 
zei hij. ‘Daniel Spitzer bijvoorbeeld,’ zei ik. ‘Die waardeer je en 
die vind je aardig?’ – ‘Heel erg!’ zei ik. ‘Ik waardeer hem en ik 
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vind hem aardig.’ – ‘En Karl Kraus is een kleinere epigoon dan 
Spitzer?’ – ‘Nee,’ zei ik, ‘een grotere. De grootste van degenen 
die van Heine geleerd hebben. Kraus heeft trouwens ook van 
Spitzer geleerd, wat ook geen schande is.’ – ‘Zo,’ zei Alban ver-
rast, ‘je slaat Kraus dus heel hoog aan? Maar je zat zo op hem te 
schelden!’ – ‘Ik had het over zijn eigenschappen. Niet over zijn 
capaciteiten. Die sla ik heel hoog aan. Ja, ik ben er gek op.’ 
Waarop Helene vroeg: ‘Wat wil je van hem? Karl Kraus is toch 
niet voor iedereen de paus? En nou is het afgelopen. Nu zet ik 
koffie voor jullie en daarna kunnen jullie doorvechten.’  
 We vochten die dag niet meer, maar dat betekende niet dat 
ons gesprek over Kraus daarmee afgelopen was. Integendeel: 
we hadden het bijna de hele avond over hem. Het was niet 
moeilijk om met een Krausiaan in debat te gaan over zijn idool. 
Het was wel moeilijk om daar een einde aan te maken of op te 
houden. Jaren later maakte ik met een Krausiaan, een niet erg 
fanatieke, wel bezetene, maar geestige, iets leuks mee: ik was 
met vakantie in de bergen en mijn vriend Jascha Horenstein 
kwam me een paar dagen opzoeken in Tirol. In de bergen ben 
ik geen intellectueel. Mijn vriend wist dat. Maar het was sterker 
dan hij. Op een dag begon hij: ‘Karl Kraus zegt…’ Ik onderbrak 
hem openlijk onbeleefd: ‘Wie nog één keer de naam Karl Kraus 
noemt, betaalt tien schilling.’ Jascha ging de kamer uit en deed 
helemaal niet beledigd. Even later werd er geklopt en Jascha 
kwam binnen, legde een briefje van vijftig schilling op tafel en 
vervolgde: ‘Karl Kraus zegt…’  
 Die avond vielen de woorden Karl Kraus zegt… ontelbare ke-
ren. Natuurlijk had Alban meer nodig dan een avond, meer dan 
een week, meer dan een maand en zelfs meer dan een jaar om 
in alle rust tegenwerpingen te accepteren tegen wat Karl Kraus 
zegt. Maar de lucht was opgeklaard. Dat zag ik al met genoe-
gen, toen ik heel laat op de avond afscheid nam. Want nadat 
Alban goedenacht gezegd had, voegde hij er met zijn goede ka-
rakter aan toe: ‘Als je de volgende keer komt, gaan we achter de 
piano zitten en dan lezen we samen Schumanns Dichterliebe 
door.’  
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Op de koffie bij de buren 
 
Er gingen een paar weken voorbij. Ik hoorde niets van hen en 
belde ook niet op. Op een dag kwam ik Alban toevallig tegen in 
de Hietzinger Hauptstraße. Hij was op weg naar de kapper en 
ik naar een ochtendwandeling in het Schönbrunner Park. Om 
met de Amerikanen te spreken: he badly needed a haircut, wat bij 
hem toen vaak het geval was, net als overigens bij mij. Toch be-
sloot hij met mij mee te gaan naar het park. ‘Ik had je al willen 
bellen,’ zei hij, ‘om je wat te vragen, maar ik deed het niet, om-
dat ik er uitvoeriger met je over wou praten. Ik wou je vragen 
wat je van lord Byron vindt. Was die echt een groot dichter?’ – 
‘Een groot dichter was hij volgens mij niet,’ zei ik, ‘maar ver-
moedelijk wel een fascinerende persoonlijkheid. Hij maakte tij-
dens zijn leven verbazingwekkend veel furore en had helaas 
enorme invloed op de literatuur.’ – ‘Met wie zou je hem in de 
muziek vergelijken – als dat mag? Met Schumann misschien?’ – 
‘Nee,’ zei ik vastbesloten, ‘ik zou zeggen met Franz Liszt. Ze 
waren allebei virtuozen. Ik bedoel niet Liszt als pianist, maar 
juist als componist. Bruisend romantisch. En eclatant-demo-
nisch. Natuurlijk, zoals je zelf zei, als je dichters met componis-
ten kunt vergelijken. Byron heeft een hele serie roemruchte 
dichters beïnvloed: mensen als Poesjkin, Lermontov en Slowac-
ki heeft hij met zijn “satanische” karakter aangestoken. De jon-
ge Stendhal bekende dat hij bij de ontmoeting met His Lordship 
in een theaterloge in Milaan maar moeilijk de neiging kon on-
derdrukken om voor hem te knielen. Stendhal was toen nog 
heel jong en noemde zich nog niet “Stendhal”. De eer om aan 
His Lordship voorgesteld te worden had hij alleen te danken aan 
de omstandigheid dat Byron nieuwsgierig was naar een man 
die met de Grande Armée de Russische veldtocht had meege-
maakt. Zelfs Heinrich Heine, een man die in staat was zowel 
zijn eeuw als de echte en valse grootheden van zijn tijd juist te 
beoordelen, bezweek voor de charme van de lord. Heine gaf 
niet veel om zijn satanische karakters. Maar de romantische ma-
nier om midden in een dichtwerk ironische blikken terzijde en 
sarcastische grappen rond te strooien, heeft hij van de Engelse 
lord afgekeken. Bij de Engelsman werd dat maniertje door de 
vingers gezien. Maar de Duitse jood werd dat kwalijk genomen 
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als echt joods sarcasme, waarvoor niets heilig is, als iemand er 
een grap over te binnen schiet.’ Waarin lag Byrons charme? 
vroegen we ons allebei af. ‘Hij was een dichter en een oorlogs-
held,’ zei Alban. ‘Een oorlogsheld die sneuvelde voor de vrij-
heid van een volk dat het begrip vrijheid uitgevonden zou heb-
ben.’ – ‘Tegen de Turken, een volk dat zoals bekend een sto-
rend, vreemd element in Europa was,’ zei Alban. ‘Was hij een 
groot dichter? Daar twijfelde men niet aan. Hij was een Engelse 
lord, en dat was al ongewoon. Was hij echt een oorlogsheld? 
Daar werd niet naar gevraagd. Het bleek dat hij wel een pel-
grimstocht naar de oorlog gemaakt had, maar onderweg een 
verkoudheid opgelopen had en daaraan is hij is vredig ten on-
der gegaan!’ – ‘Maar zijn roem was duurzaam, net als alles wat 
het stempel Made in England draagt,’ zei Alban, die heel veel 
ophad met Engelse kwaliteit.  
 Hoe duurzaam, zag ik pas een jaar of twintig na Albans 
dood, toen ik de Geschiedenis van de filosofie van Bertrand Russell 
las. Die eerwaardige en belangrijke filosoof ruimde in zijn ge-
schiedenis van de filosofie een plaats in voor zijn landgenoot 
Byron. Eigenlijk hoort Byron hier niet thuis, zegt hij. Maar hij 
heeft zo’n grote invloed op het denken gehad, dat hij hem een 
plaats in de filosofie moet geven. Dat doet Bertrand Russell niet 
omdat hij zelf een lord is. Ook niet omdat Byron een landge-
noot is. Ik denk eerder dat hij het doet omdat hij, Bertrand Rus-
sell, een marxistische geschiedopvatting heeft. Bijna in dezelfde 
periode dat ik Russells geschiedenis van de filosofie las, bezorg-
de de post een krantenknipsel dat een vriend me stuurde. Dat 
knipsel bevatte een mededeling dat ze om de een of andere re-
den het graf en de kist van Byron geopend hadden. Daarbij 
bleek dat de satanische dichter niet zoals bekend één klomp-
voet had, maar twee klompvoeten. Misschien droeg dat niet 
weinig bij tot zijn grote persoonlijke invloed. Twee klompvoe-
ten waren misschien nog wel zeldzamer dan een genie. Als een 
Griekse held op het toneel schreed hij op twee cothurnen op de 
hoogten van de Europese mensheid van zijn tijd door de ge-
schiedenis van Europa.  
 In het park liepen we langs de orangerieën in de richting van 
het minder drukke gedeelte. Als we over de muur keken, kon-
den we de rij huizen aan de Maxingstraße zien en ik wees hem 
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het huis waar ik toen woonde. In de muur was een smalle deur 
aangebracht, die altijd op slot zat. Al voor de oorlog, in mijn 
eerste jaar in Wenen, had mijn vriend Józek me die deur laten 
zien en me verteld: dat is de deur die de keizer gebruikt, wan-
neer hij incognito bij zijn vriendin Katharina Schratt op bezoek 
gaat. Ik vroeg Alban of dat waar was. ‘Het is bijna waar,’ zei hij. 
‘Maar de deur is ouder dan de vriendschap van de keizer met 
Schratt.’ Het viel me op dat hij daarbij een ondeugend gezicht 
trok, alsof hij meer over de deur kon vertellen, maar daar op het 
moment niet voor in de stemming was. Een jaar later, bijna 
rond dezelfde tijd van het jaar, zou ik horen wat hij toen voor 
me verzweeg.  
 Tijdens de wandeling zeiden we weinig, vermoedelijk omdat 
we allebei bergbeklimmers waren, en bergtoeristen praten niet 
veel tijdens het lopen. Op de terugweg, bij de Hietzinger Tor, 
kwam hij op het idee om de kapper een dag uit te stellen en 
stelde voor om koffie te gaan drinken. We gingen naar café 
Stöckl. Dat was beslist het mooiste koffiehuis dat ik ooit ergens 
gezien heb. In een kasteeltje, dat nog in het Schönbrunner Park 
stond en dat na de val van de Habsburgers al verhuurd werd, 
waren een elegant restaurant, een dansbar en een café ingericht. 
Alles echt biedermeier: de stoelen, de tafels, de gordijnen. Al-
ban kende het café nauwelijks, want als oude Hietzinger had hij 
om zo te zeggen van kindsbeen af een ander stamcafé, als hij in 
de buurt al een café zocht. In café Stöckl was het publiek toen 
grotendeels Hongaars. Bijna de hele Hongaarse emigrantenlite-
ratuur en -kunst had café Stöckl als trefpunt gekozen. Albans 
belangstelling leefde pas op, toen ik hem een stevige, kleine 
man met rood haar wees, wiens energieke, stoutmoedige ogen 
afleidden van zijn met zomersproeten overdekte gezicht, en 
toen ik zei: ‘Dat is de man die voor Béla Bartók de tekst voor 
zijn opera De burcht van hertog Blauwbaard en het ballet De hou-
ten prins geschreven heeft. Hij heet Béla Balázs.’ – Alban kende 
Béla Bartóks muziek heel goed en had veel respect voor de 
Hongaarse meester, net als Schönberg zelf en daardoor de hele 
Schönbergschool. – ‘Ken je hem?’ vroeg Alban. ‘Ja,’ zei ik, ‘ik 
ken hem heel goed. Wil je met hem kennismaken? Hij is hier to-
neelrecensent en een heel nieuwsgierig man.’ – ‘Nog niet,’ zei 
Alban. ‘Heb je hem hier leren kennen?’ vroeg hij. ‘Dat is een 
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heel verhaal. Maar het zal je wel interesseren,’ zei ik. ‘In dit café 
komt elke avond ook baron Ludwig Hatvany, een schrijver die 
hier een dagelijks verschijnende Hongaarse emigrantenkrant 
uitgeeft, waaraan de meeste gasten die hier zitten en nog veel 
anderen meewerken. De eerste jaren waren ze nog met meer 
dan nu. In de winter van 1921/22 zaten we hier altijd tot laat op 
de avond. We zaten hier te lezen en ook te schrijven, want zoals 
je je herinnert, was het toen heel koud in de Weense woningen. 
In het café zaten ook elke dag twee heren van wie de obers be-
weerden dat ze geëmigreerde Russische officieren van de Wit-
ten waren. Die kwamen meestal nog vroeger dan wij en ble-
ven’s nachts nog later. In een winternacht ging ik vroeg in de 
morgen naar huis. In de Maxingstraße liep er een lange man 
voor me die ik al van verre herkende als baron Hatvany. De 
Maxingstraße heeft maar aan één kant huizen, omdat aan de 
andere kant de muur van het Schönbrunner Park is. Zoals 
meestal in straten met aan één kant huizen in oude steden is het 
trottoir heel smal. Om de langzaam lopende baron in te halen, 
had ik hem bijna aan moeten raken. Ik loop altijd heel snel –‘ – 
‘Dat heb ik gemerkt,’ interrumpeerde Alban. ‘Dat past helemaal 
niet bij een bergtoerist.’ – ‘Maar ik dwong me deze keer om 
langzaam te lopen, wat hij vermoedelijke merkte, want plotse-
ling draaide hij zich om en zei: ‘Misschien mag ik me even 
voorstellen. We kennen elkaar van zien. Ik ben dr. Ludwig Hat-
vany.’ Ik noemde mijn naam en hoewel de straat maar spaar-
zaam verlicht was, had ik de indruk dat hij mijn naam met 
zichtbare opluchting ter kennis nam. Toen ik de volgende 
avond het koffiehuis binnenging, werd ik met vriendelijke hila-
riteit begroet door veel stralende Hongaarse gezichten. Een van 
de Hongaren sprong op – het was de kleine Balázs – zo hoog als 
hij kon en kwam me tegemoet. ‘Ik ben dr. Balázs, en hoe u heet 
weten alle Hongaren nu.’ – ‘Hoezo, waarom heb ik de eer?’ – 
‘Dat zullen we u meteen vertellen.’ En hij vertelde. Baron Hat-
vany, die van zichzelf beweerde dat hij erg bang was uitgeval-
len en volgens Béla Balázs gewoon een lafaard was, dacht – net 
als trouwens alle Hongaren in het café – dat ik de derde officier 
was van de Witten, voor wie ze allemaal bang waren. De twee 
Russen van de Witten waren overigens geen Witten en ook 
geen Russen. Ze waren allebei Oekraïners, zoals ik later bij ge-
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legenheid gehoord heb. Baron Hatvany was ontzet, toen hij me 
diep in de nacht in de donkere straat zo voorzichtig achter zich 
hoorde lopen. Zo ontzet, dat hij zich in een aanval van verme-
telheid omdraaide om het gevaar maar liever onder ogen te 
zien dan een verraderlijke aanslag af te wachten. Wat was hij 
opgelucht, toen hij mijn naam hoorde! Zo opgelucht dat hij on-
danks het late uur in de stemming was om met mij de Ma-xing-
straße op en neer te lopen en over literatuur en politiek te pra-
ten. De ene keer liep ik met hem, de oudere, mee naar huis en 
de andere keer liep hij met mij, de jongere, mee. Zo ging het tot 
vier uur ’s morgens in een prettig gesprek, tot ik ten slotte voor 
de villa van Katharina Schratt, waar de baron woonde, afscheid 
van hem nam.’  
 ‘Hij woonde bij Schratt?’ zei Alban verbaasd. ‘Ja,’ zei ik. ‘Dat 
kon hij zich permitteren. Hij had de halve villa van haar ge-
huurd. Was de man van Katharina Schratt trouwens geen Hon-
gaar? – Nu weet je hoe ik kennisgemaakt heb met de Hongaarse 
emigranten, die me erg interesseerden, ook omdat ik tijdens de 
oorlog bijna twee jaar in Hongarije gezeten heb en een beetje 
Hongaars heb geleerd, al is het dan niet grondig.’  
 ‘Waarom moest Balázs zo nodig doen of de baron laf was?’ 
vroeg Alban. Dat was mij ook opgevallen en ik heb ernaar geïn-
formeerd, want hij deed het bij elke gelegenheid. ‘Dat heeft een 
goede reden. Tijdens de oorlog publiceerde Béla Balázs een ge-
dichtenbundel met de titel Lélek a háboruba. Dat betekent “Zielen 
in de oorlog”. Omdat de gedichten hem niet bevielen of uit pa-
triottisme zei baron Hatvany dat de titel beter zou kunnen lui-
den: Félek a háboruba – “Ik ben bang in de oorlog”. Er zijn jaren 
overheen gegaan, maar Balázs is niet de man om zoiets te ver-
geten.’ – ‘Heeft hij nog meer gedichten geschreven?’ – ‘Die 
schrijft alles: gedichten, toneelstukken, teksten voor Bartók, ro-
mans. Hier schrijft hij toneelrecensies in Der Tag. Hij schrijft ge-
durfd. Dat zou je toch moeten weten.’ – ‘Hoezo? Hoe zou ik dat 
moeten weten?’ verdedigde Alban zich. ‘Hoezo? Karl Kraus 
heeft hem al gesnapt. Hij citeert in Die Fackel een zin van Balázs, 
een Hongaars pareltje: Paul Wegener pulkt in je hart zoals je in je 
neus pulkt. Toch is hij een heel begaafde en interessante man. 
Afgezien daarvan heb ik aan hem de kennismaking te danken 
met twee belangrijke schrijvers: met Georg Lukács en Robert 
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Musil, met wie ik nu bevriend ben. We hebben bij Balázs thuis 
ooit met zijn vieren uren over literatuur zitten debatteren, 
hoofdzakelijk over Russische literatuur. Van Georg Lukács was 
toen zijn originele en diepzinnige romantheorie uitgekomen en 
dat was een goede aanleiding voor het debat. Ik was de jongste 
van de vier en luisterde gretig, gretig en meestal zwijgend. Ik 
durfde Lukács maar één keer te vragen of het christendom van 
Dostojevski niet te veel becommentarieerd werd. Wat bij Dosto-
jevski verkeerd geïnterpreteerd wordt als christelijk is niet zel-
den de keerzijde van zijn sadisme, namelijk masochisme.’ – 
‘Dat je dat durfde!’ zei Alban verbaasd. Maar hij leek het leuk te 
vinden. ‘Hoe liep het af?’ wilde hij weten. ‘Er ontstond vervol-
gens een fel debat: ik had bijval van Musil, verontrusting van 
Balázs en rustige, zakelijke uiteenzettingen van Lukács.’ – 
‘Hadden jullie het ook over afzonderlijke werken van de au-
teurs?’ – ‘Jazeker.’ – ‘Wie had volgens jou het beste oordeel?’ – 
‘Robert Musil natuurlijk,’ zei ik. ‘Hoezo natuurlijk, als je toch 
zegt dat Lukács zo’n diepgaande romantheorie geschreven 
had?’ vroeg Alban. ‘Diepgaande kennis en juiste beoordeling 
van een afzonderlijk werk zijn twee verschillende dingen. Die 
gaan echt niet altijd samen. Het idee dat een diepzinnig esthe-
tisch denker ook een afzonderlijk kunstwerk juist beoordeelt, is 
voor mij net zoiets als ervan uitgaan dat een belangrijk zoöloog 
ook een goed paardenkenner is.’ – ‘Ken je Balázs goed?’ – ‘Ja, ik 
ken hem heel goed. In het begin zag ik hem meestal met Lud-
wig Hardt, met wie hij bevriend is.’ – ‘Met hem ben je ook be-
vriend? Vertel eens, wat voor iemand is dat?’ – ‘Als voor-
drachtskunstenaar bedoel je?’ – ‘Als voordrachtskunstenaar, als 
mens…’ zei Alban. ‘Als voordrachtskunstenaar is hij ongeëve-
naard. Als mens is hij het meest vrijgevochten individu dat ik 
ook ben tegengekomen. In zijn manier van leven een echte bo-
hemien, maar in zijn kunst heel precies en gewetensvol. Je weet 
misschien dat hij alles uit zijn hoofd voordraagt. Ik heb ontelba-
re voordrachtsavonden van hem gehoord en niet één keer heeft 
hij ook maar het kleinste foutje in de tekst gemaakt. Zijn pro-
gramma’s zijn het beste bewijs voor zijn diepe begrip van voor-
al lyrische poëzie. Heb je hem nog nooit gehoord?’ – ‘Nee,’ zei 
hij. ‘Je raadt vast wel waarom niet.’ – ‘Vanwege Kraus,’ zei ik. 
Maar nu zijn we weer bij Kraus. Gaan we weer ruziemaken, zo-
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als Helene zegt?’ – ‘Nee,’ zei Alban, ‘deze keer gaan we geen 
ruzie maken. Als jij met Hardt bevriend bent, weet je waar-
schijnlijk wel wat er tussen hem en Kraus voorgevallen is.’  
 Die affaire kende ik maar al te goed. Toen die aan de gang 
was, zeurde Ludwig Hardt er tegen mij vaak genoeg over. Ik 
kan me niet meer herinneren hoe en wanneer Ludwig Hardt 
Karl Kraus persoonlijk heeft leren kennen. Ik vermoed via Else 
Lasker-Schüler in Berlijn. Toen ze elkaar pas kenden, was Karl 
Kraus verrukt van Hardt, net als Else Lasker-Schüler, die op 
Hardt zelfs een gedicht schreef, waaruit ik me nog de treffende 
regel herinner Zijn neus is geharnast. En nog een regel: O, Ludwig 
Hardt houdt van de dichters die hij brengt. Hij hield ook van Kraus, 
vooral van de gedichten uit het boek De laatste dagen van de 
mensheid die hij voordroeg. Hij reciteerde ook privé voor Kraus, 
die over de voordracht zo verrukt was, dat hij voorstelde om 
samen op te treden. ‘Echt waar?’ vroeg Alban. ‘Ja, echt waar. 
Maar het is nooit zover gekomen, om de volgende reden: als 
vrij door het leven vagebonderend individu hield Ludwig 
Hardt tot grote spijt van mij en al zijn vrienden soms helemaal 
nergens rekening mee. Als hij in Wenen was, dan was Ludwig 
Hardt vaak te gast bij Karl Kraus. Zoals je weet, ontving Kraus 
zijn gasten heel laat op de avond. Op een avond, toen hij met 
hem afgesproken had, verscheen Ludwig Hardt niet. Hij ver-
scheen niet alleen niet, hij belde zelfs niet om te zeggen dat hij 
niet zou komen. Hij had de avond doorgebracht in een gezel-
schap waar hij een actrice had leren kennen, een heel knappe en 
heel aardige vrouw. Omdat hij afspraken nooit zo serieus nam, 
dacht hij dat een excuus de volgende dag vroeg genoeg zou 
zijn. Wat was hij ontzet, toen hij de volgende dag belde om zich 
te verontschuldigen en K.K. bij het horen van de naam Hardt 
meteen ophing.’ – ‘Wat gek dat Ludwig Hardt, die blijkbaar le-
zer van Die Fackel was, niet wist hoe precies Kraus in dergelijke 
dingen is. Je weet wel dat hij zelfs een uitnodiging om bij hem 
op bezoek te komen een grote onderscheiding vindt,’ zei Alban. 
‘Dat weet Hardt vast wel. Maar hij is blijkbaar niet zo gedrild 
als de Weense lezers van Die Fackel. Hoewel hij geen Oostenrij-
ker is, probeerde hij zich na het mislukte telefoontje nog te ver-
ontschuldigen met het argument dat dat in het Oostenrijkse le-
ger gebruikelijk was en ook bij kleinere vergrijpen tegen de dis-



 68 

cipline effectief. Jij bent lang genoeg bij het leger geweest om 
nog te weten dat een excuus over “een meisie” of over “een 
mokkeltje” meestal als toverformule werkte op het strenge hart 
van je meerdere. Maar Kraus was onverbiddelijker dan het le-
ger. Waar ik net zo min van opkijk als jij. Hardt liet me de brief 
zien en ik voorspelde dat het “meisie”-argument bij Kraus niet 
zou werken. Toch was ik verbaasd dat K.K. ook in dit geval 
precies zo reageerde als in zijn ruzie met de sociaaldemocraten. 
Hij verbrak niet alleen elke persoonlijke betrekking met Hardt; 
zoals je wel weet, verstootte hij daarna in Die Fackel niet alleen 
de man, maar ook de kunstenaar, de ooit door hem gewaar-
deerde voordrachtskunstenaar, totaal. Je vroeg naar de affaire-
Hardt. Nou weet je het. Ik hoop dat je niet boos wordt als ik aan 
de zaak-Hardt nog iets toevoeg. Een sociaaldemocratische func-
tionaris beweerde dat K.K. met de partij brak omdat ze na de 
voordrachten die hij voor ze hield niet snel genoeg een taxi naar 
huis bestelden. Ik moest daar toen om lachen. Ik kon niet gelo-
ven dat K.K. om zo’n onnozele reden ruzie kreeg met de socia-
listen en later ook zover ging om niet alleen de sociaaldemocra-
tische gedachte te verwerpen, maar zelfs een heel kunstig ge-
bouwde zin te componeren, die zelfs zo’n vooraanstaand den-
ker als Walter Benjamin reclameert als een bekentenis van K.K. 
tot het communisme:  
 

Wat ik bedoel, is – en hier wil ik met dat onmenselijke gebroed van 
grond- en bloedbezitters en hun gevolg, hier wil ik een keer zeggen 
waar het op staat, omdat ze me niet begrijpen en uit mijn “tegen-
strijdigheden” mijn ware bedoeling niet kunnen opmaken […] – 
wat ik bedoel, is dat het communisme als realiteit slechts de anti-
these is van hun eigen verderfelijke ideologie, althans bij de genade 
van een zuiverder ideële oorsprong, een ellendig middel tegen het 
zuiverder ideële doel – de duivel hale zijn praktijk, maar God houde 
het als constante dreiging voor ons boven de hoofden van hen die 
goederen bezitten en uit zelfbehoud alle anderen naar de fronten 
van honger en vaderlandse eer willen drijven met de troost dat het 
leven in welstand niet het hoogste is. Moge God het voor ons bewa-
ren, opdat dit al zo brutale gespuis niet nog brutaler wordt, opdat 
de maatschappij van de exclusieve genieters, die denken dat de on-
derworpen mensheid genoeg liefde heeft als het syfilis van ze krijgt, 
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op zijn minst met een schrikbeeld naar bed gaat! Zodat hun op zijn 
minst de lust vergaat om hun slachtoffers de moraal te prediken en 
grappen over hen te maken!  

 
Waren we bij hem thuis geweest, dan had Alban nu beslist zijn 
toevlucht tot de telefoon gezocht. Maar we zaten in het café en 
de Hongaren interesseerden hem te veel. Omstreeks deze tijd 
van de dag waren er niet veel emigranten bij Stöckl. Maar er 
was een mollige brunette, een journaliste, die zich uitgaf voor 
de laatste geliefde van de beroemde Hongaarse dichter Endre 
Ady. En zij was dat geweest. Aanwezig was ook een schrijver 
die Eugen Hajnal heette en die ik toen al graag mocht. Het was 
een kleine, altijd goedgehumeurde man, die in de linkse rege-
ring direct na de oorlog tot minister van posterijen was be-
noemd. Zijn eerste daad als postminister was afschaffing van 
de postzegels. Natuurlijk was dat zelfs voor een communisti-
sche regering te radicaal en daarom werd die postminister afge-
schaft. Hij beweerde dat hij zijn ontslag met opzet uitgelokt 
had. Maar dat vertelde hij alleen aan intieme vrienden. Elders 
beweerde hij dat het een idee van een humoristisch tijdschrift in 
Boedapest geweest was en volkomen uit de lucht gegrepen.  
 Op weg naar huis zocht Alban een verklaring voor het feno-
meen dat Hongaren op elk gebied waarop ze werkten zo be-
kwaam en succesvol waren. Die vraag heb ik mezelf en mijn 
Hongaarse vrienden ook vaak gesteld. Ik hoorde verschillende 
theorieën. Ze waren niet altijd vleiend, zelfs niet die van mijn 
Hongaarse vrienden. Als buitenstaander ben ik zo vrij om een 
combinatie van verklaringen voor te stellen. Ten eerste hangt 
dat samen met de Romantiek van de negentiende eeuw. De 
Hongaren, romantisch van nature en ook door hun geografie, 
werden vooral na het neerslaan van hun vrijheidsstrijd tegen 
Oostenrijk de lievelingen van Europa. Net als vóór hen de Pool-
se emigranten droegen de Hongaarse hun nationale leed mee 
over de wereld. Een van de grondigste kenners van de negen-
tiende eeuw, lord Acton, beweert dat het lot van de Polen na de 
deling van hun land een grote invloed heeft gehad op het ont-
staan en de ontwikkeling van de nationale gedachte in moderne 
zin. Veel minder, maar zeker niet weinig, droegen de Hongaar-
se emigranten daar ook aan bij. Je moet de triomfantelijke ont-
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vangst die de Hongaarse nationale held Kossuth bij zijn aan-
komst in de VS kreeg nalezen om de invloed van de emigranten 
in Europa te beseffen. Alleen waren de Polen, die als natie nooit 
zo begaafd waren als de Hongaren, ook als individuen in het 
buitenland nooit zo capabel als de Hongaren.  
 Op de dag dat Alban me die vraag stelde, kende ik lord Ac-
tons essays over het moderne nationalisme nog niet. Maar ik 
had de Hongaarse intelligentsia in hun land, voor zover ik er 
tijdens de oorlog contact mee had, vluchtig leren kennen en van 
die kennis profiteerde ik nu tijdens mijn Hietzingse symbiose 
met de Hongaarse emigranten. Etnische eigenschappen veral-
gemenen is even misleidend als onvermijdelijk. Daar kun je 
geen wetenschap van maken. En degenen die dat doen nemen 
altijd een groter risico dan ze denken. Daarom durf ik maar één 
eigenschap te noemen als verklaring voor de opvallende be-
kwaamheid waardoor de Hongaren op alle gebieden en in alle 
landen succes hebben. Ze zijn allemaal geboren grotestadsmen-
sen. Dat viel me al op tijdens de oorlog, toen ik in een stad van 
nog geen 70.000 inwoners woonde. In die stad verschenen da-
gelijks een half dozijn kranten. De journalisten en de lezers cre-
eerden de sfeer van een grote stad, zonder die provinciestad 
van de lichte doorzichtigheid van haar provinciale leven te ont-
nemen. Die eigenschap draagt een Hongaar met zich mee en 
doordat het meestal de grote steden zijn waar hij als emigrant 
zijn toevlucht zoekt, is hij overal in de grote wereld heel snel 
thuis. De Hongaarse schrijver die voor Béla Bartók de teksten 
schreef en in Wenen toneelrecensent geworden is, kon al na een 
jaar met alle onbevangenheid zeggen en schrijven: in onze Gra-
ben. Of in onze Kärtnerstraße. Iets wat ik na twintig jaar in Wenen 
nog niet eens kan denken, al is mijn familie sinds 1772 Oosten-
rijks.  
 ‘Ken je het tijdschrift Die Bühne? Dat is opgericht door Hon-
gaarse emigranten. Op een dag verscheen er een nummer van 
dat tijdschrift met de foto van een vrouw en de verrassende me-
dedeling Maria Korda, de mooiste vrouw van Europa. De vrouw is 
getrouwd met een meneer Korda, die in Boedapest iets met film 
te maken had en hier blijkbaar een poging deed om van zijn 
echtgenote een filmster te maken. Dat was de eerste stap. Ik zag 
het paar heel vaak in het café en ze vielen op door heel vaak 
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luidkeels ruzie met elkaar te maken. Ik was er een keer getuige 
van hoe ze een glas water in zijn gezicht gooide, blijkbaar al 
vooruitlopend op de allures van een prima donna. Toen ik de 
Hongaren in het café in alle onschuld vroeg wie Maria Korda 
tot de mooiste vrouw van Europa had uitgeroepen en waar, 
moesten ze lachen en ze zeiden: “Jij bent een provinciaal. Korda 
natuurlijk, hier!”’ ‘Is ze een beroemde filmactrice geworden?’ 
vroeg Alban. ‘Absoluut niet,’ zei ik. (Een paar jaar later werd 
Korda een wereldberoemd filmregisseur en ik las met genoegen 
in de krant dat hij met Merle Oberon getrouwd was, al werd zij 
door hem nooit tot mooiste vrouw van Europa uitgeroepen. Ik 
gunde het hem, want het was een aardige man en hij heeft in 
café Stöckl veel voor zijn kiezen gekregen.)  
 Alban wilde weten of ik mijn theorie om het succes van de 
Hongaren in de hele wereld te verklaren met mijn Hongaarse 
vrienden besproken had. Dat heb ik natuurlijk vaak gedaan. 
Hun mening hing ervan af of ze mijn theorie als compliment of 
als kritiek opvatten. Het hing er ook vanaf of ik mijn opvatting 
in alle ernst naar voren bracht of maar terloops als losse opmer-
king. Ik heb natuurlijk niet al hun meningen onthouden. Eén 
bleef duidelijk in mijn geheugen hangen. Ik vroeg baron Hatva-
ny hoe het kwam dat Hongaren het in de hele wereld zo goed 
deden. Hij antwoordde eerst met een vraag: “Meen je dat nou?” 
– “Ja,” zei ik, “daarom vraag ik het.” Daarop zei dr. Ludwig 
Hatvany: “Ik heb gemerkt dat ze het meestal alleen maar heel 
goed doen in de demi-monde, vooral onze vrouwen.” Daarop 
antwoordde ik: “Dat kan best waar zijn. Maar dat is alleen maar 
een uitbreiding van mijn “theorie” en geen weerlegging, tenzij 
je de grote wereld overschat en de grote demi-monde onder-
schat.” Daar was baron Hatvany zichtbaar tevreden mee. Want 
hij was eigenlijk een vurige patriot. Hij had net zijn boek Het ge-
wonde land geschreven, een droevige en hartstochtelijke aan-
klacht tegen de verdeling van zijn vaderland.  
 Bij het afscheid gaf Alban de wens te kennen in café Stöckl 
weer eens met me naar de Hongaren te gaan. ‘Maar dan moet jij 
me bellen,’ zei hij. ‘En nu we het toch over telefoneren hebben: 
Helene vindt dat jij allang had kunnen bellen.’ – ‘Je vrouw heeft 
natuurlijk gelijk. Het is geen toeval dat ik niet gebeld heb. Ik 
ben een heel slechte beller. Ik heb last van telefobie. (Ik heb het 



 72 

woord uitgevonden – het past alleen bij mij en het zou eigenlijk 
telefonofobie moeten zijn. Maar ik heb als voorbeeld het woord 
mineralogie genomen, dat immers ook geen correcte samenstel-
ling is, want het zou mineralologie moeten zijn. Maar de weten-
schap wilde al die l’en liever vermijden en zegt kort en goed 
mineralogie. Daarom zeg ik telefobie.) Dat kwaaltje heb ik op een 
gezonde manier opgelopen. Ik groeide op in een dorp waar het 
spoorwegstation niet eens telefoon had. Daarna ging ik naar het 
gymnasium in een kleine stad, waar alleen de banken, de kof-
fiehuizen en de ziekenhuizen telefoon hadden. Ik was al zeven-
tien, toen ik voor het eerst telefoneerde. En dat was een soort 
trauma. Ik was in het huis van een bankdirecteur, waar ik les-
gaf aan zijn dochter. Op een dag werd ik op zijn kantoor geroe-
pen, waar hij me de telefoonhoorn aangaf en zei: “Meneer 
Fuchs wil je spreken.” Meneer Fuchs was de vader van een me-
deleerling, wie ik bijles Latijn en Grieks gaf. Hij wilde doorge-
ven dat zijn zoon ziek was en dat ik niet hoefde te komen. Ik 
nam de telefoonhoorn aan en hield hem eerst verkeerd tegen 
mijn oor. Met mijn aangeboren scherpzinnigheid ontdekte ik 
mijn fout en verbeterde die, zonder dat de bankdirecteur het 
merkte. Maar na het gesprek wist ik niet wat ik met de hoorn 
moest doen en liet hem gewoon op zijn bureau liggen. Ik zie 
nog steeds zijn gezicht, terwijl ik overhaast de kamer uitging. 
Sinds die dag heb ik last van telefobie. Ik heb in mijn leven veel 
nagelaten en daardoor veel lieve mensen gekrenkt. Ik zal het 
Helene binnenkort uitleggen.’ – ‘Misschien kun je vanmiddag 
bellen en dat door de telefoon uitleggen. En doe je dat vóór 
morgen niet, dan zal ik overmorgen zeggen dat je mij gebeld 
hebt, toen ze niet thuis was.’ Na zo’n slimme en edelmoedige 
les belde ik diezelfde middag nog. Helene was thuis. Zo kwam 
de derde uitnodiging tot stand.  
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In het licht en de schaduw van Die Fackel 
 

1 
 
Ernest Renan heeft een bladzij nodig voor de beschrijving van 
het verschijnsel dat wij dankzij de Wener Alfred Adler afdoen 
met één samenstelling: “minderwaardigheidscomplex”. Maar 
er zijn mensen en zelfs hele volkeren geweest die aan dat ge-
brek leden, voor het beschreven en benoemd was. In het jaar 
dat ik Alban Berg leerde kennen bestond er waarschijnlijk nog 
geen shocktherapie die zo heette. Maar ikzelf heb iets als shock-
therapie toegepast, toen Alban me op een dag liet komen om 
ongestoord, en deux eens goed te ruziën over Karl Kraus. Omdat 
ik niet zeker wist of alle jaargangen van Die Fackel in zijn biblio-
theek aanwezig waren, leende ik die van een vriend, die juist 
het eerste nummer van Die Fackel als kostbaarheid bewaarde. 
Voor de zekerheid nam ik ook Kraus’ strijdschrift tegen Hein-
rich Heine mee naar de séance.  
 Alban ontving me heel vriendelijk en trakteerde me op cog-
nac. Ik begon met toegeven dat ik, al was ik niet met Die Fackel 
opgevoed, de twee laatste oorlogsjaren en nog de twee naoor-
logse jaren kritiekloos in de ban was geweest van de onver-
schrokken strijder tegen de oorlog. Na de voltooiing van mijn 
studie nam ik de tijd voor het inhalen van de gemiste jaargan-
gen van Die Fackel, die toen al de volwassen leeftijd van 22 jaar 
bereikt had. Het strijdschrift tegen Heine had ik al jaren eerder 
gelezen. Ik herinnerde me nog precies de geestrijke zinnen 
waarmee Kraus zijn sloop van Heinrich Heine voorbereidde. Ik 
liet ze Alban Berg zien.  
 

Heinrich Heine, de dichter, leeft alleen als een geconserveerde 
jeugdliefde. […] Je bent niet kritisch, maar piëteitsvol, als je van 
Heine houdt. Je bent niet kritisch, maar piëteitloos, als je iemand 
die met Heine opgegroeid is zijn Heine uit het hoofd wilt praten. 
[…] En Heine had het talent om door jonge zielen ontvangen en 
daardoor met jonge belevenissen geassocieerd te worden. Zoals de 
melodie van een draaiorgeltje die ik per se hoger aansla dan de Ne-
gende symfonie, als een subjectieve behoefte daarom vraagt. […] 
Ja, van het geluk van het associëren moet Heinrich Heine het heb-
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ben. […] Je hebt de mazelen gehad en je hebt Heine gehad. […] 
Hier kan de kritiek beter zwijgen. Geen auteur heeft een herziening 
zo nodig als Heine […]. Maar ik durf die alleen aan te bevelen, 
omdat ik die zelf nauwelijks nodig had, omdat ik Heine niet 
beleefd heb in de tijd dat ik hem had moeten overschatten.  

 
Ik las hem de zinnen voor en zag aan Alban met hoeveel genot 
hij luisterde, zonder me zelf aan hun bekoring te onttrekken. 
Daarna sloeg ik het strijdschrift dicht, pakte het eerste nummer 
van Die Fackel en las uit Kraus’ essay tegen de toen in Wenen 
populaire en door Kraus geminachte “humorist” Julius Bauer, 
De verdrijving uit het paradijs, het volgende voor:  
 

De nieuwe Oostenrijkse literatuur zou er slecht aan toe zijn, als ze 
haar wegen nog steeds serieus moest laten bepalen door de hofnar 
van Rothschild, door de Aristophanes van meneer von Taussig. We 
dulden niet meer dat de belangrijkste ereplaatsen die de literatuur-
geschiedenis te vergeven heeft verdeeld worden in een bestuursver-
gadering van het pensioenfonds van Concordia, en omdat Hein-
rich Heine en de andere grootheden zich alleen nog maar kun-
nen verdedigen door zich zo in hun graf om te draaien dat ze met 
hun rug naar meneer Julius Bauer en zijn huilende roedel blijven 
liggen – is het onze plicht hun naam te beschermen tegen bru-
tale smaad.  

 
Ik was niet verbaasd over Albans ontzetting. Ik herinnerde me 
de shock die ik kreeg, toen ik die pathetische bekentenis Hein-
rich Heine en de andere grootheden … te beschermen tegen brutale 
smaad moest confronteren met zijn brutale strijdschrift – ge-
schreven op een later tijdstip, toen Karl Kraus op het idee 
kwam zijn satirische sporen te verdienen tegen een grootheid: 
Heinrich Heine. Toen Alban van de schrik bekomen was, nam 
hij het nummer van Die Fackel van me over en las de passage 
die ik net had voorgelezen heel langzaam door. Daarna zei hij – 
en nooit was het woord halfluid zo op zijn plaats –: ‘Dat heb ik 
nooit gelezen. Ik was veertien, toen het eerste nummer van Die 
Fackel verscheen. Ik was toen nog niet zover dat ik me voor een 
tijdschrift als Die Fackel interesseerde, al waren een paar mede-
leerlingen in mijn klas dat wel. Het kan zijn dat ik dat jaren la-
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ter heb ingehaald. Maar het is me niet opgevallen dat hij Heine 
vroeger ooit tot de groten rekende en bewonderde.’ Ik legde Al-
ban uit dat het mij misschien ook niet opgevallen was, als ik het 
strijdschrift tegen heine een paar jaar eerder gelezen had dan 
dit eerste nummer. Ik troostte hem en zei dat het ook voor mij 
zo’n schok geweest was. Wat ons toen allebei verbaasde, was 
dat geen van de vele vijanden die hij aangevallen had die te-
genstrijdigheid gebruikte om Karl Kraus in het openbaar als 
leugenaar voor schut te zetten.  
 Die dag hadden we het niet meer over Kraus. Alban was te 
gedeprimeerd. Deze keer rende hij niet meer “naar de telefoon” 
om af te koelen. Hij nodigde me ook nooit meer speciaal uit 
voor een debat over Kraus. In de loop der jaren hadden we on-
telbare gesprekken over Kraus en zijn Fackel. Een paar ervan 
zijn me bijgebleven.  
 Hij begon me weer eens uit te horen waarom ik besloten had 
alle jaargangen van Die Fackel te lezen en of die ontdekking in 
het eerste nummer mijn houding tegenover Kraus en zijn werk 
voor altijd bepaald had. Ik vertelde hem dat mijn houding daar-
door maar in één opzicht bepaald was. ‘Dat dacht ik al,’ zei hij. 
‘Tenslotte heeft Kraus nog wat anders gepresteerd dan die ene 
slordigheid in het strijdschrift tegen Heine.’ – ‘Slordigheid?’ zei 
ik. ‘Noem je dat een slordigheid?’ Die dag had ik nog lang niet 
het gevoel dat we ooit goede vrienden zouden worden. ‘Het is 
een leugen en wel zo’n duidelijke, dat iedere tegenstander die 
hem in het openbaar een leugenaar noemde het proces zou 
winnen dat Kraus tegen hem zou aanspannen.’ – ‘In welk op-
zicht,’ wilde hij weten, ‘ben je daardoor definitief tegen hem in-
genomen? Voor mij was het ook een schok, maar ik ben er al-
weer overheen.’ Bij die gelegenheid vond ik het nodig om Al-
ban ongeveer het volgende te zeggen. Ik had allang gemerkt 
dat Karl Kraus het leuk vond om antisemitisch uit de hoek te 
komen. Het was voor hem niet genoeg om zich te laten dopen 
om zich als katholiek te onderscheiden van de uitgever van de 
Neue Freie Presse, Moritz Benedikt, van Felix Salten en het hele 
liberale journaille. ‘Jij, Berg, hebt Kraus zijn leugen al vergeven. 
Ik ben zo kwaad, dat ik besloten heb op zijn strijdschrift Heine 
en de gevolgen een reactie te schrijven onder de titel Karl Kraus en 
de gevolgen. Ik schreef een schets en begon alles te lezen wat er 
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van Kraus toen al was. Ik las het honende strijdschrift Een kroon 
voor Zion. Die lectuur sterkte me in mijn besluit om de polemiek 
nog uit te breiden. Maar ik las door. Maandenlang bestudeerde 
ik de nummers van Die Fackel. Maar ook de boeken. Ik herlas 
hele stukken van De laatste dagen van de mensheid en was nog 
steeds van plan een reactie te schrijven.’ Tegen zijn gewoonte 
viel Alban me in de rede: ‘Zoveel heb je gelezen en niks heeft je 
verzoend? Ik heb heel veel van hem geleerd. Ik heb, zoals je 
weet, alleen middelbare school gehad. Pas van Karl Kraus heb 
ik geleerd hoe je een gedachte in woorden uitdrukt. Van hem 
heb ik geleerd hoe we elke dag door de kranten die we lezen 
niet alleen voorgelogen en bedrogen, maar ook bedorven wor-
den. Hij heeft een hele generatie eerbied voor taal bijgebracht. 
Mensen als Arnold Schönberg en Gustav Mahler bewonderen 
hem.’ – ‘Als ik in Wenen opgegroeid was, had ik dat vast ook 
van hem geleerd. Maar ik hoef niet te verzwijgen dat ik ook be-
langrijke dingen van hem geleerd heb. Jij hebt jarenlang school-
gegaan bij Die Fackel. Ik heb als volwassene een spoedcursus 
gevolgd. Ik heb, zoals ik zei, de jaargangen gelezen om materi-
aal te zoeken tegen de schrijver van het strijdschrift. Intussen 
merkte ik wel, al las ik niet met liefhebbende, maar met speu-
rende ogen, hoeveel plezier, hoeveel verrukking en zelfs hoe-
veel wellust ik beleefde aan de kennismaking met de man die 
Heine minachtte. Na het lezen van zijn boek Zedelijkheid en cri-
minaliteit heb ik mijn plan opgegeven om te schrijven tegen een 
man die ik nu erken als een van de grootste satirici aller tijden. 
– Jij zegt nou vast tegen jezelf dat ik waarschijnlijk inzag dat ik 
niet opkon tegen die polemist. Dat was niet de reden dat ik 
mijn plan heb opgegeven. Dat ik niet opkon tegen hem als po-
lemist, kon ik al zien aan zijn strijdschrift tegen Heine. Ik had 
andere redenen. Betere redenen. Ten eerste zag ik in dat je je in 
slecht gezelschap begeeft, als je tegen die man schrijft. Ten 
tweede dat het niet bepaald diepzinnig zou zijn om een gebo-
ren satiricus, zeker iemand van zijn niveau, karakterzwakheden 
kwalijk te nemen. Ten derde heb ik uit Die Fackel en andere boe-
ken heel belangrijke dingen geleerd. Ik heb een spoedcursus 
meeslepende cultuurkritiek gevolgd. Ik die uit het Oosten en 
bovendien van het platteland en uit een provinciestad naar het 
Westen ben gekomen, heb de westerse cultuur, die ik toen nog 
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bewonderde, leren doorzien. Zo grondig als ik het zonder die 
lectuur pas jaren later had gezien. Ik heb in de oorlog veel ge-
leerd. Maar van wat hij tegen de oorlog geschreven heeft, heb ik 
net als jij nog meer geleerd. Ten vierde, en dat punt was door-
slaggevend: op een dag herinnerde ik me wat Heinrich Heine 
zei, toen ze vroegen of hij tegen Goethe wilde schrijven. Ik ci-
teer uit mijn hoofd: Als een ster voor mij ongunstig staat, moet ik 
dan zeggen dat hij een dwaallicht is? En hij voegt eraan toe: Ik vind 
het toch al dom om tegen een groot man te schrijven, al kun je iets 
waars tegen hem aanvoeren.’  
 Alban herhaalde genietend: ‘Als een ster voor mij ongunstig 
staat, moet ik dan zeggen dat hij een dwaallicht is? Dat is prachtig. 
Karl Kraus kan ook zoiets zeggen.’ Dat vond ik niet. Die zin 
van Heine is in de eerste plaats edelmoedig. En daarom groots. 
Karl Kraus kan ook van weinig woorden een grootse zin ma-
ken. Edelmoedig is hij nooit.  
 
 

2 
 
Het eerste jaar dat we elkaar kenden ging er geen samenzijn 
met Alban voorbij zonder dat hij over Kraus begon. Toen was 
ik ook een regelmatige lezer van Die Fackel. Toch belde hij me 
elke keer, wanneer er een nummer van Die Fackel verscheen, 
alsof dat een bijzondere gebeurtenis was. In die tijd schreef Karl 
Kraus Die Fackel zelf, van de eerste tot de laatste bladzij. Hij was 
de eigenaar, de uitgever en auteur van het geestrijkste, altijd 
opwindende en niet in de laatste plaats uiterst amusante tijd-
schrift. Het verscheen toen niet meer als weekblad en niet eens 
als maandblad, maar volgens het plan dat Kraus zelf passend 
vond. Hij schreef over alles. Hij schreef het politieke hoofdarti-
kel, de toneelrecensies, hij was de zedenmeester, de literatuur-
recensent, de speurder naar corruptie op alle gebieden, de he-
kelaar van vriendjespolitiek aan de universiteit – kortom: geen 
onderwerp was hem te klein of te groot. Wat hij over de kwalij-
ke kanten van justitie, over de schandalen in de rechtszalen en 
over de plaag van de gerechtelijke moorden geschreven en later 
in boeken gepubliceerd heeft, hoort tot de meesterwerken van 
de cultuurkritiek. Elk nummer van Die Fackel was een soort zui-
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vering van een bedorven atmosfeer door een ozonrijke bries. 
Helaas presteerde hij het in bijna geen enkel nummer om zijn 
neiging tot antisemitisme te onderdrukken.  
 Op een dag lokte Alban een langer debat over Karl Kraus uit 
met de plotselinge opmerking dat hij niet dacht dat ik K.K. al-
leen zijn geschriften tegen Heine en tegen Herzl kwalijk nam. 
‘Je hebt gelijk,’ zei ik, ‘ik heb met hem nog andere joodse reke-
ningen te vereffenen. Maar dat is geen onderwerp om even 
gauw te behandelen. Daar zou ik een serieus verhaal over moe-
ten houden. Ik denk niet dat dat voor jou zo interessant zou 
zijn.’ Alban verzekerde me dat het hem erg zou interesseren, 
anders was hij er niet eens over begonnen. Ik begon ongeveer 
zo: ‘Jij hebt het geluk dat je opgegroeid bent in Wenen in een 
tijd dat het wemelde van de belangrijke persoonlijkheden. Jij 
had de goede smaak of het benijdenswaardige instinct om voor 
je jeugdige bewondering de besten uit te zoeken: Gustav Mah-
ler, Arnold Schönberg, Peter Altenberg, Karl Kraus en last but 
not least Adolf Loos. Ik ga vast niet te ver, als ik vermoed dat 
die vijf – wat een kwintet! – een beslissende invloed op je leven 
hebben gehad. Het is je vast niet ontgaan dat niet minder dan 
vier van die grote vijf afvallige joden zijn.’ – ‘Hoezo vier?’ vroeg 
Alban. ‘Altenberg was toch geen jood? Altenberg is toch geen 
joodse naam?’ – ‘Altenberg is geen joodse naam, Mahler is ook 
geen joodse naam. Al die namen zijn goede Duitse namen. 
Joods worden ze alleen, als joden zo heten. Ik heb in Galicië jo-
den gekend die Altenberg heetten. Maar dat wist Richard Eng-
länder, die zich Peter Altenberg noemde, blijkbaar niet, en hij 
heeft zich zo genoemd naar het dorp Altenberg.’ – ‘Ach ja. Je 
hebt gelijk. Dat heb ik ooit geweten, maar ik was het vergeten.’  
 Hier stopte het gesprek. Ik had het nooit voor mogelijk ge-
houden dat er in heel Oostenrijk-Hongarije en zelfs in de hele 
christelijk-Germaanse zone van Midden-Europa ook maar één 
katholiek was die vergeten kon dat iemand een jood was. Na-
dat ik van die heel weldadige schok hersteld was, vertelde ik 
Alban de oorzaak van mijn kortstondige verwarring. Hij keek 
me met zijn heldere, grijze ogen goedmoedig aan en zei: ‘Dat 
komt waarschijnlijk doordat ik niet zo’n goede katholiek ben. 
Maar ik denk dat je overdrijft. Er zullen nog wel een paar ka-
tholieken zijn in de christelijk-Germaanse zone, zoals jij het 
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noemt, wie dat kan overkomen.’ – ‘Het zal je niet lukken om je-
zelf tegenover mij te onderschatten. Zou jij vergeten dat iemand 
een bochel heeft? De meeste christenen zien jood-zijn bijna als 
een lichamelijk gebrek. Jij bent een hoge uitzondering. Dat zal 
ik nooit vergeten.’ Alban gaf het gesprek uit verlegenheid een 
andere draai: ‘Je wou toch een verhaal over afvallige joden hou-
den? Dat interesseert me.’ Ik was inderdaad de draad kwijt en 
het was goed dat hij me weer terugbracht naar het begin van 
het gesprek. ‘Afvallige joden kun je volgens mij net als tenoren 
in twee groepen verdelen: in goedaardige en kwaadaardige. 
Van jouw vier afvalligen zijn er drie goedaardig en één kwaad-
aardig. Dat is Kraus. De goedaardigen vergeven het elkaar en 
de joden dat ze afvallig zijn geworden om het leven voor zich-
zelf wat makkelijker te maken. Heine beschouwde de doop als 
een toegangsbewijs voor de Europese civilisatie. Hem hebben 
zelfs de Oost-Europese joden die hem konden lezen het verraad 
vergeven. Ze hielden van hem en bewonderden hem als joods 
dichter die Duits schreef. Terecht. Een gedicht als Prinses Sabbat 
is zo joods als een Hebreeuws gedicht van Chajiem Nachman 
Bialik. Gustav Mahler liet zich dopen om directeur van de 
Weense Staatsopera te kunnen worden. Hij maakte het makke-
lijker voor zichzelf en keizer Franz Joseph. Hij liet verder nooit 
duidelijk merken dat hij gedoopt was. Toen iemand hem advi-
seerde om een mis te componeren, wees hij dat van de hand 
met de reden: ‘Ik kan met een goed geweten geen credo schrij-
ven.’ Arnold Schönberg liet zich vermoedelijk dopen, omdat 
Gustav Mahler zich had laten dopen.’ – ‘Daar heb je waarschijn-
lijk gelijk in,’ zei Alban. ‘Ik heb het me vaak afgevraagd.’ – 
‘Waarom Altenberg het gedaan heeft, weet ik niet. Ik heb er 
vaak over nagedacht en geen verklaring gevonden, of het zou 
moeten zijn dat hij ook legaal de voornaam Peter wilde hebben, 
wat zonder doop niet mogelijk was. Wat Karl Kraus betreft: die 
hoort tot de joden die niet doopbaar zijn en dat heeft hij de joden 
nooit kunnen vergeven. Daardoor is de mentaliteit van de assi-
milant bij hem verhevigd tot een virulent antisemitisme.’ – ‘Pe-
ter Altenberg maakt hier en daar toch ook een antisemitische 
opmerking, bijvoorbeeld als hij zegt: De joden, die willen dat dit 
kapitaal leven 100% rente opbrengt. Andere rassen zijn met 10% te-
vreden.’ – ‘Ik vind die opmerking helemaal niet antisemitisch. 
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De formulering is gewoon schitterend en bovendien heeft hij 
waarschijnlijk gelijk. Wij joden hebben voor het leven allemaal 
veel over.’ Net als altijd, wanneer we het over Altenberg had-
den, kwamen we niet makkelijk af van de man die ons allebei 
zo dierbaar was, tot Alban me er weer op attendeerde dat ik 
een verhaal over afvallige joden had beloofd. ‘Ik ben de draad 
kwijt, omdat ik nog steeds niet over de prettige verrassing heen 
ben dat een Weense katholiek zo zonder vooroordelen kan zijn 
dat hij vergeet dat iemand een jood is.’ – ‘Je noemde Kraus een 
kwaadaardige afvallige. Waarom?’ – ‘Ja, dat is hij. Dat was hij al 
meteen bij het begin van Die Fackel. Jij hebt de eerste jaargangen 
van Die Fackel jammer genoeg niet gelezen en je wist misschien 
niet dat K.K. in de affaire-Dreyfus aan de kant van de anti-
Dreyfusards stond. Hij ruimde toen in de verder zo exclusieve 
Fackel zelfs al plaats in voor de toen vermoedelijk al seniele ou-
de Wilhelm Liebknecht met zijn artikelen tegen Dreyfus. Alle-
bei, Kraus en Liebknecht, waren ook na de herziening van het 
proces van mening dat de affaire-Dreyfus een uitvinding van 
de liberale pers was. Je zult wel toegeven dat K.K. toen al niet 
tot de politiek naieven hoorde. Hoe hij zo verblind kon zijn dat 
hij na de smadelijke nederlaag van de anti-Dreyfusards geen 
berouw of schaamte toonde, is alleen te verklaren doordat hij 
met zijn antisemitisme wilde bewijzen dat hij een legitieme ver-
tegenwoordiger van de “betere kringen” was. Ook om een 
schandaal te veroorzaken en de Weense liberale “joodse pers” 
te laten schrikken.’ Alban was toen nog te jong om de affaire-
Dreyfus in de kranten te volgen. Later, toen hij Mahler al kende, 
die bevriend was met generaal Picquart, was zijn politieke be-
langstelling nog steeds niet groot genoeg om de historische 
draagwijdte van de affaire-Dreyfus te beoordelen. Daarmee kon 
mijn verhaal over de gedoopte joden afgesloten worden. Alban 
Berg kwam in gesprekken vaak terug op de affaire. Aan de ge-
sprekken over Kraus kwam geen eind. Maar sinds die dag wa-
ren het gewoon gesprekken en geen opwindende debatten.  
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3 
 
Sinds die dag was er nooit meer ruzie over K.K. tussen ons. Al-
ban zag in dat er goede redenen waren om op dat idool van 
hem iets aan te merken. Mij hoefde niemand te overtuigen of 
aan mijn verstand te brengen dat K.K. een belangrijk satiricus 
was en de betovering van Die Fackel was voor Alban niet ver-
minderd. Nooit liet hij na me attent te maken op de verschij-
ning van een nieuw nummer, omdat hij wist dat ik geen abon-
nee was op dagbladen, die ik in het koffiehuis las, of op tijd-
schriften – ook niet op de onregelmatig verschijnende. Als een 
uitspraak hem bijzonder opviel, een zin of zelfs maar een 
woord, maakte hij me er altijd attent op, soms zelfs telefonisch, 
als zijn enthousiasme nog vers was. Een voorbeeld: we hadden 
samen een toneelstuk gezien waarin een Weens acteur, die 
groot was in Berlijn, Fritz Kortner, de hoofdrol speelde. Omdat 
Karl Kraus hem niet mocht, was Alban, die anders in het thea-
ter gauw blij was als een kind, deze keer een koele toeschou-
wer. Maar de acteur was een man met een meeslepend tempe-
rament en hij sleepte het theaterkind in Alban mee. Er kwam 
een scène waarin de held met God moest twisten en daarin viel 
de verberlijnste acteur plotseling atavistisch terug in het echt 
Weense dialect en wij tweeën waren niet de enigen in de zaal 
die dat merkten. In de pauze zei Alban: ‘Karl Kraus heeft gelijk 
– dat is toch een ordinaire vent?’ – ‘Ja,’ zei ik, ‘hij twist met God 
als een Weense conciërge die kwaad wordt op de huisbaas.’ 
Een paar weken later belde Alban. Er was een nieuwe Fackel uit. 
Karl Kraus had die voorstelling gezien en Alban las zijn opmer-
king over die scène voor en voegde eraan toe: ‘Deze keer zegt 
K.K. zo’n beetje wat jij zei.’ – ‘Jammer genoeg maar zo’n beetje,’ 
zei ik, ‘want ik had een hele zin nodig. Hij zegt het beknopter: 
Gekrakeel tegen God.’  
 K.K. dichtte ook. Alban had ook veel waardering voor die 
creaties. Ik kende er maar weinig. Op een dag citeerde Alban 
een gedicht dat begon met de zin  
 

Ik ben maar iemand van de epigonen  
die het oude huis van de taal bewonen.  
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Hij herinnerde me eraan dat ik K.K. toen we elkaar pas kenden 
een epigoon had genoemd. Ik liet na hem erop te wijzen dat 
Karl Kraus zichzelf zag als epigoon die “in het oude huis van 
de taal” woonde en niet, zoals ik beweerde, als epigoon in het 
nieuwe huis van de taal dat Heine, Börne en Nietzsche ge-
bouwd hadden. Dat was in 1929. Nu waren we al goede vrien-
den. We praatten vertrouwelijk met elkaar en maakten alleen 
nog ruzie over voetbal.  
 Op een dag gebeurde het zelfs dat ik K.K. tegenover Alban 
moest verdedigen. Hij las me uit Die Fackel een zin voor die 
hem niet beviel en die ik juist prachtig vond. Kraus bespotte op 
zijn manier een Zwitserse denker die toen en vogue was en 
voegde aan zijn naam, die me nu niet eens meer te binnen 
schiet, de woorden toe wiens hoogalpine denken aan “Zarathustra” 
doet denken. Net als ik was Alban opgegroeid in de ban van 
Nietzsches Zo sprak Zarathustra, maar ik had mijn enthousiasme 
voor het pseudoprofetische werk van Nietzsche in al zijn valse 
verhevenheid allang doorzien en ik vond de woorden hoogal-
pien denken niet alleen een terechte beoordeling, maar een regel-
rechte openbaring. De grote denker en dichter was toen blijk-
baar een beetje beneveld door zijn ongeneeslijke waan. Als 
Wagner dat werk had gekend had hij het recht gehad om het te 
componeren. Ik zei dat tegen Alban, maar het lukte me niet 
hem te overtuigen en we kregen weer eens een discussie over 
Wagner, die hij zeer vereerde, net als Schönberg en zijn leer-
lingen. Pas toen ik hem eraan herinnerde hoe hol hij Richard 
Strauss’ symfonische gedicht Zarathustra altijd al gevonden 
had, dat we voortaan dankzij K.K. met het woord hoogalpien 
niet minder treffend betitelen konden, viel er met hem te pra-
ten. Want de muziek van Richard Strauss kon hij, met een paar 
uitzonderingen, absoluut niet waarderen. Hij nam zich voor om 
het pseudoprofetische werk weer eens te lezen.  
 In 1931 verscheen het boek Desondanks van Adolf Loos. Al-
ban liet de gelegenheid niet voorbijgaan om bij een bezoek, toen 
ik nog maar net in de kamer was, met het boek op me af te ko-
men en meteen de passage voor te lezen waarin Adolf Loos 
heel beknopt zijn oordeel over Kraus geeft:  
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Hij staat op de drempel van een nieuwe tijd en wijst de mensheid, 
die zich van god en de natuur heel, heel ver verwijderd heeft, de 
weg. Met zijn hoofd in de sterren en zijn voeten op de aarde 
schrijdt hij voort met een gekweld hart wegens de ellende van de 
mensheid. En hij roept. Hij vreest de ondergang van de wereld. 
Maar omdat hij niet zwijgt, weet ik dat hij de hoop niet opgegeven 
heeft. En hij zal blijven roepen en zijn stem zal door de komende 
eeuwen dringen tot hij gehoord wordt. En de mensheid zal haar le-
ven ooit aan Karl Kraus te danken hebben.  

 
Met het boek in de hand stond Alban voor me: ‘Nou ga ik je 
drie vragen stellen. Ten eerste: wat denk je nou?’ – ‘Ik kan goed 
luisteren,’ zei ik, ‘maar ik vertrouw meer op lezen. Mag ik het 
boek even?’ Hij hield het boek met beide handen voor me, zo-
dat ik alleen de opmerking over Kraus kon lezen. Ik las hem en 
was verbaasd dat de opmerking op papier heel kort was, zo 
diep was ik onder de indruk van de inhoud. Alban nam het 
boek met een snelle beweging weer terug. ‘Dus wat zeg je daar-
van?’ – ‘Loos trekt over de betekenis van K.K. een conclusie die 
me niet overdreven lijkt. Maar de profetie dat de mensheid haar 
leven ooit aan Karl Kraus te danken zal hebben, is een vrome 
wens, vroom en naïef.’ – ‘Ten tweede: raad eens wanneer Loos 
dat geschreven heeft?’ – ‘In elk geval na de oorlog,’ zei ik snel, 
zoals mijn slechte gewoonte is. Albans gezicht straalde zo tri-
omfantelijk als ik het daarvoor en ook daarna nooit gezien heb, 
niet eens na zijn succes in de Weense Opera na de première van 
Wozzeck op het toneel dat Gustav Mahler tien jaar had beheerst. 
‘Kijk eens: 1913!’ Ik zei: ‘Dat oordeel over Kraus, geschreven in 
1913, slaat hem wel hoog aan, maar eert hem niet meer dan 
Adolf Loos zelf. Na De laatste dagen van de mensheid en na alles 
wat Karl Kraus in de oorlog geschreven heeft, zagen veel men-
sen wat Loos al in 1913 zag. Wat de profetie betreft: die zal wel 
niet in vervulling gaan. Ik denk niet dat de stem van Kraus de 
mensheid ooit bereiken zal. K.K. is geen profeet. Hij is een sati-
ricus. Als de Oostenrijks-Hongaarse monarchie niet te gronde 
was gegaan, dan hadden De laatste dagen van de mensheid mis-
schien heel West-Europa bereikt. Met de ondergang van de mo-
narchie is Wenen een provincie geworden. Een satire uit de 
provincie heeft geen groot bereik. Het is nu al zo dat een lezer 
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van twintig, zelfs een Weense lezer, zijn grote werk zonder 
voetnoten (die ooit komen) niet begrijpt. Daar komt bij dat Karl 
Kraus’ polemische taal een vertaler voor vrijwel onoverkomelij-
ke moeilijkheden stelt. Maar De laatste dagen van de mensheid zijn 
een gigantische montage, een met duivelse acribie ingericht 
wassenbeeldenkabinet.’ – ‘Daar drinken we een cognac op,’ zei 
Alban en hij haalde de fles van onder de sofa en we namen er 
een ter ere van Adolf Loos. Toen ik zo gelaafd was, herinnerde 
ik me dat Alban me drie vragen wilde stellen en ik vroeg om de 
derde. Alban nam een versterkend glaasje en zei: ‘De derde 
vraag had ik alleen maar voorbereid voor het geval dat je het 
niet eens zou zijn met het welhaast profetische oordeel van 
Loos over Kraus. Nu is die vraag niet meer nodig.’ Maar ik was 
nieuwsgierig. En ik stond erop. ‘Ik wou je in dat geval een 
vraag stellen die ik me allang voorgenomen had. Ik wou vragen 
of je wel eens een goede dag hebt waarop je vergeet dat je een 
jood bent. En ook de joodse rekening vergeet die je met K.K. te 
vereffenen hebt.’ – ‘Ik moet even nadenken,’ zei ik. Intussen be-
kende Alban dat hij zich alleen de dagen herinnerde dat hij ka-
tholiek was, als er in de familie iemand stierf en als hij naar de 
begrafenis ging. ‘Als ik er goed over denk, heb ik af en toe niet 
alleen een dag, maar een paar dagen dat ik door de bergen 
zwerf zonder eraan te denken dat ik een jood ben en eigenlijk in 
het koffiehuis zou moeten zitten. Maar hier in Wenen, onder 
christenen, lukt dat niet. Daarmee wil ik niet zeggen dat ik erop 
uit ben om te vergeten dat ik een jood ben. Maar kijk eens: we 
wonen in een stad waar bij de verkiezingen voor de gemeente-
raad zo’n 72% van de bevolking sociaaldemocratisch stemt. 
Desondanks lopen hier moordzuchtige jongens rond met ha-
kenkruisen om hun arm, brullen hun Duitsland ontwaak, Juda 
verrek! – en zien eruit of ze dat doodernstig bedoelen. En dat 
doen ze! Desondanks leggen de autoriteiten die moordzuchtige 
jongens niets in de weg. Dat in naam van een democratie die 
niet merkt dat ze, als het erop aankomt, zelf samen met de jo-
den vermoord zal worden.’ – ‘Dat is toch een kleine minder-
heid. Tot nu toe slaan ze in Wenen nog geen deuk in een pakje 
boter.’ – ‘Maar ze zijn luidruchtig genoeg om de stad met hun 
moordlustig geschreeuw te verpesten en de sociaaldemocrati-
sche leiding tolereert dat allemaal in naam van een verkeerd be-
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grepen vrijheid, die voor hen heilig is, omdat ze verder niets 
heiligs meer erkennen.’  
 Zoals gezegd vond dit gesprek plaats in 1931, het jaar waarin 
het boek Desondanks van Adolf Loos verscheen, dat ik gauw 
aanschafte en waardoor de betekenis van Adolf Loos me pas 
goed duidelijk werd. Tijdens zijn leven hield hij van alles wat 
echt en mooi was en al het kromme en onechte haatte hij met 
een haat die hij verder alleen nog op architecten richtte. Want 
die architect was in zijn jonge jaren metselaar geweest. Hij hield 
van het eerlijke handwerk. De toegepaste kunsten haatte hij.  
 Ik heb hier veel, maar zeker niet te veel gesprekken over Karl 
Kraus aangehaald, omdat die man een heel grote invloed op Al-
ban had. Dat Alban in die gesprekken, net als in de meeste ge-
sprekken met mij, veel minder sprak dan ik, komt doordat hij 
heel gearticuleerd was als hij schreef. In gesprekken luisterde 
hij graag en hij probeerde alleen aan het woord te komen om 
van het gesprek een debat te maken. Debatten waren zijn lust 
en zijn leven. Daarom kon hij, voor zover ik me herinner, van 
alle werken van Thomas Mann alleen De toverberg waarderen. 
En in die roman was hij weg van de debatten tussen Settembri-
ni en Leo Naphta. Hijzelf was een heel zwakke debater, zoals 
de lezer misschien gemerkt heeft.  
 
 

4 
 
K.K. betekende voor veel van zijn aanhangers alles. Een wijze 
was hij niet. Toch stierf hij als de wijzen: vroegtijdig. Vóór de 
tijd waarvan de horror hem zou hebben laten zien hoe zijn ge-
wetenloze assimilatiewaan op een historisch ongekende manier 
was afgelopen. Ik had het hem gegund om het Europa van 
Auschwitz nog mee te maken. Ik had het hem dan wel niet ge-
gund een tijd door te brengen in een vernietigingskamp, maar 
op zijn minst in een kleiner oord van verschrikking met tien-
duizend joden en dan door een wonder gered te worden. Waar-
om tienduizend? Hier in New York, waar ik delen van deze 
bladen dicteer, heeft een vriend, een Wener, nog meer Wener 
dan ik, een lyrisch dichter, iemand die K.K. nog steeds zo ver-
eert als Alban Berg en hem nog grondiger kent dan Alban en ik 
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bij elkaar, me attent gemaakt op een kwatrijn dat te lezen is in 
een van de delen Woorden in verzen:  
 

De dienaar is al oud, alsof hij vele jaren 
God had gediend, zo kijkt hij naar de vreemde tijd.  
Tienduizend joden zijn niet waard dit ene ware,  
eenvoudige gezicht vol dienst en dankbaarheid.  

 
En dat gedrukt in 1919! In de tijd dat in het Oosten van Europa 
de bevrijde volkeren in hun burgeroorlogen, hoofdzakelijk in 
Oekraïne, een half miljoen joden ombrachten in pogroms. – Bo-
ven de toegangspoort tot het vernietigingskamp van Auschwitz 
stond te lezen: Arbeid maakt vrij. Als Himmler Woorden in verzen 
gelezen had, dan had hij dit kwatrijn van Karl Kraus misschien 
laten aanbrengen bij de laatste ingang naar de gaskamers. Daar 
was het niet misplaatst geweest.  
 
 

5 
 
In mijn roman De zoon van de verloren zoon citeer ik de zin van 
een beroemde Duitse jood, beroemd als grootindustrieel, als 
schrijver en als politicus, die ik in de roman niet bij zijn naam 
noem, omdat ik toen nog onder de indruk was van zijn gruwe-
lijke dood. Zijn naam: Walther Rathenau. We weten hoe hij als 
minister van Buitenlandse Zaken van de Weimarrepubliek ver-
moord werd. Als dertigjarige schrijver schreef hij een essay on-
der de titel Luister, Israël! waarin hij de joden – niet alleen de 
Duitse, maar alle joden – voorschriften gaf voor hun levenshou-
ding. Ik citeer in de roman maar één van de voorschriften: De 
joden zijn verplicht zelfs hun goede eigenschappen op te geven, wan-
neer die op zichzelf goede eigenschappen tot irritatie zouden leiden bij 
het volk dat hun gastheer is. Ik weet momenteel niet zeker of hij 
“het volk dat hun gastheer is” schreef of “hun omgeving”. Wat 
maakt het uit. Ik heb zijn tekst niet bij de hand om het na te kij-
ken. Ik vond die zin toen de uitdrukking van de laaghartigste 
mentaliteit waartoe een assimilant in staat is. Ik moet Walther 
Rathenau, die in zijn latere leven vermoedelijk spijt heeft gekre-
gen van dat soort uitlatingen, nu excuus vragen. Karl Kraus is 
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dieper gezonken en was geen jonge man meer, toen hij dat 
kwatrijn “dichtte”. Hij heeft er nooit spijt van gekre-gen. Spijt 
was niets voor hem, zijn hele leven lang. Hij heeft nooit spijt 
gekregen van zijn aanval op Heine en ook niet van die op 
Herzl. (Om precies te zijn: hij kreeg de laatste jaren van zijn le-
ven spijt van zijn doop. Niet helemaal serieus. Hij speelde met 
de spijt. Dat speelde zich zo af: hij had ontdekt dat je volgens 
een nieuwe wet van de republiek Oostenrijk zonder speciale ce-
remonie uit de katholieke kerk kon treden, gewoon met een 
verklaring op een briefkaart. Elke keer wanneer er in het or-
gaan van de katholieke partij, Reichspost, iets te lezen stond dat 
hem niet beviel, dreigde hij met die briefkaart… Ik weet niet of 
hij die briefkaart ooit geschreven heeft. Dat de antisemieten dat 
spelletje met de uittreding weerzinwekkend vonden, spreekt 
vanzelf. Ikzelf stond in dit geval aan de kant van de antisemie-
ten van Reichspost.)  
 Alban kende blijkbaar net als ik het perfide kwatrijn niet. Ik 
ben nog steeds blij dat die bekentenis in verzen hem bespaard 
gebleven is.  
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Met Adolf Loos 
 
Mijn woning in de Maxingstraße had geen elektrisch licht. Dat 
stoorde me totaal niet. Het gaslicht was makkelijk aan te doen. 
Je draaide aan de lamp aan een kraantje, niet groter dan een 
elektrische schakelaar, stak een lucifer aan en de kamer baadde 
in zacht licht. Dezelfde procedure herhaalde ik in de slaapka-
mer. In het begin stoorde de gaslucht een beetje, maar dat wen-
de gauw, omdat de ouderwetse procedure heel goed bij het 
huis paste. Hoewel ik toen altijd tot ’s avonds laat in het koffie-
huis zat, kwam ik zelden later thuis dan een uur of twaalf, half 
een. En zo duurde het jaren voor ik merkte dat het gas om twee 
uur ’s nachts afgesloten en pas om ’s morgens zes uur weer 
aangesloten werd. Het is best mogelijk dat mijn hospita, de ko-
lonelsvrouw, me dat bij mijn intrek verteld had, zoals ze be-
weerde. Maar blijkbaar was ik het vergeten. In elk geval kwam 
ik er bijna te laat achter.  
 Op een keer vierde ik Oud en Nieuw tot vijf uur ’s morgens, 
kwam om half zes thuis, ging zonder het licht in de eerste ka-
mer aan te doen naar de slaapkamer, draaide het kraantje van 
de lamp open, stak de lucifer aan – en er gebeurde niets. Geen 
licht. Ik nam aan dat de gasstroom door een storing ten gevolge 
van de vele sneeuw onderbroken was, kleedde me in het don-
ker uit en viel meteen in slaap.  
 Toen ik mijn ogen weer opendeed, zag ik een paar menselij-
ke schimmen in de kamer, hoorde veel lawaai en voelde een 
koude luchtstroom, vermengd met sneeuwvlokken, die door 
het wijdopen raam naar binnen drong. Bij mijn bed stonden de 
kolonelsvrouw, haar dochter, haar schoonzoon en een man in 
uniform. In hun consternatie praatten ze allemaal door elkaar. 
Ik verstond alleen dat de kolonelsvrouw ongerust was, haar 
dochter woedend en dat haar schoonzoon sussend op beiden 
inpraatte. De geüniformeerde man hield me een brief voor en 
een formulier met een potlood, in afwachting van een handte-
kening. Ik probeerde overeind te komen, met het resultaat dat 
ik misselijk werd en bijna uit bed gevallen was, als de brave 
schoonzoon me niet had ondersteund.  
 Kortom, er was het volgende gebeurd: de man in uniform 
was een postbode die, hoewel er op Nieuwjaarsdag geen post 
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bezorgd werd, een aangetekende expresbrief kwam brengen. 
Hij klopte op de deur van mijn woonkamer, probeerde die open 
te doen, rook het gas en alarmeerde het hele huis. De kolonels-
vrouw was natuurlijk ontzet. Ze kon niet vermoeden dat de 
procedure van het aan- en uitdoen van het gas me al jaren on-
bekend gebleven was en natuurlijk ging ze uit van een zelf-
moordpoging. Toen ik eindelijk kon vertellen hoe het gebeurd 
was, was de postbode de eerste die me geloofde. Blijkbaar om-
dat hij me als mijn levensredder ook verder graag wilde helpen. 
Nadat ik zover hersteld was dat ik kon tekenen voor ontvangst 
van de brief en het gebruikelijke geschenk van de Weense post-
bodes, de nieuwe kalender, aangenomen had, ging de postbode 
goedgehumeurd weg. De schoonzoon, die ook de fooi voor de 
postbode voorgeschoten had, slaagde er nu ook in zijn ongerus-
te dames een beetje te kalmeren. Ze lieten me nu alleen en de 
schoonzoon beloofde straks een zwarte koffie te brengen.  
 Bij het open raam, verfrist door de sneeuwvlokken die af en 
toe de kamer in dansten, zegende ik de naam van de brief-
schrijfster, die mijn levensredder, de postbode, op tijd mijn huis 
in had gestuurd. Het was mijn vriendin Renée, aan wie ik ei-
genlijk te danken had dat ik de oorlog overleefd had, zoals ik 
elders in mijn memoires precies verteld heb. Deze keer was het 
zo: ze was met haar familie voor de feestdagen naar Semme-
ring gegaan en wilde me met alle liefde ook op tijd gelukkig 
Nieuwjaar wensen. Zelden is een nieuwjaarswens zo op tijd 
gekomen.  
 Ik bleef Nieuwjaarsdag in bed, deed ’s avonds een niet hele-
maal geslaagde poging om te eten, ging meteen weer naar bed 
en sliep door tot de volgende middag.  
 Teruggekomen van Semmering drong de achteraf niet wei-
nig geschrokken Renée erop aan dat ik de woning met de gas-
verlichting op zou geven. Omdat ik een hekel heb aan verhui-
zen, een eigenschap die ik deel met niemand minder dan Lev 
Trotski, bleef ik nog een paar maanden in de woning waarvan 
ik om de schaduwrijke stilte was gaan houden. Elke keer als 
Renée en andere vrienden me die weken probeerden over te ha-
len om te verhuizen, dacht ik aan Lev Trotski. Ik herinner me 
nog steeds hoe verbluffend ik zijn bekentenis vond dat hij niet 
graag verhuisde. Je hoeft alleen maar de schildering van zijn 
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vlucht uit Siberië te lezen om te begrijpen dat ik hard moest la-
chen, toen ik die passage in zijn boek las. Trotski, die ook nog 
mee moest maken dat de hele aarde, zoals hij het zelf formu-
leerde, een “planeet zonder visum” is geworden, verhuisde niet 
graag!  
 Nadat ook Alban op me ingepraat had, al wilde hij graag dat 
ik in de buurt woonde, verhuisde ik naar een hotelletje in Hiet-
zing. Daar had ik maar één kamer, maar het was in een stille 
straat, heel dicht bij park Schönbrunn en ook bij café Stöckl. Ik 
hoefde de straat maar over te steken om in dat café te ontbijten, 
bij goed weer meestal in de tuin, die met een niet al te dicht 
houten hek van park Schönbrunn gescheiden was. Daar kon ik 
ook ongestoord een paar uur schrijven, vooral vroeg in de mid-
dag, voor de Hongaren wakker werden.  
 Hoewel het hotel voor hem niet zo dichtbij was als mijn vori-
ge woning, zag ik Alban vaker dan eerst, want zodra hij in de 
Hietzinger Straße moest zijn, verraste hij me in de tuin van het 
café. Op een keer kwam hij net toen ik een afspraak met Béla 
Balázs had en ik stelde de twee aan elkaar voor. Balázs sprak 
vloeiend Duits, met dat sonore Hongaarse accent, maar correct. 
Hij was van beroep leraar aan een gymnasium geweest en zijn 
terrein was de Duitse literatuur. Alban was toen in Wenen nog 
niet beroemd. Balázs kende de naam niet. Hij had me net weer 
eens zijn theorie over de betekenis van tijd in de film uiteenge-
zet, maar ik bracht het gesprek op de muziek. Balázs wist ge-
noeg van de Schönbergschool om Alban al gauw als leerling 
van Schönberg te herkennen. Ik moest Balázs wel voorstellen 
als de tekstdichter van Béla Bartók, omdat ik wist dat Alban 
vast nieuwsgierig was wat hij over Bartók te vertellen had. In 
het begin liep het gesprek over Bartók vlot, maar Balázs had die 
dag meer zin om over zijn tijdtheorie te praten. Het was niet 
makkelijk om hem van dat onderwerp af te brengen en na een 
paar zwakke pogingen gaf ik het op. Alban kwam niet helemaal 
aan zijn trekken. Toen Balázs weg was, vroeg hij me of het voor 
Balázs niet genoeg was om librettist van Bartók te zijn. ‘Hij was 
bijna gepikeerd dat we telkens weer naar Bartók vroegen.’ Ik 
vertelde Alban dat Balázs de betekenis en de roem van Béla 
Bartók beslist niet onderschatte. ‘Hij praat altijd met liefde en 
eerbied over zijn vriend Béla Bartók, maar hij is zelf dichter en 
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criticus. Hij schrijft romans en heeft zijn theorieën over film, zo-
als je gehoord hebt. Bovendien is hij net als alle kleine mensen 
behoorlijk ijdel en hij vindt het niet leuk om alleen maar als li-
brettist van Béla Bartók herinnerd te worden.’ – ‘Wat heeft hij 
allemaal geschreven?’ wilde Alban weten. ‘Het nieuwste is een 
dik boek, mooi gedrukt, met de titel De mantel der dromen. Dat is 
een boek met Chinese sprookjes.’ – ‘Je bedoelt: Chinese sprook-
jes door hem vertaald?’ – ‘Nee, door hem geschreven. Echte 
Chinese sprookjes, geschreven door Béla Balázs, met een woord 
vooraf van niemand minder dan de kenner van Chinese 
sprookjes Thomas Mann.’ – ‘Echt waar?’ vroeg Alban. ‘Ja, echt 
waar. Ik heb de sprookjes gelezen. Eerst het woord vooraf van 
Thomas Mann, daarna de sprookjes van Béla Balázs en daarna 
weer het woord vooraf, en ik ben tot de conclusie gekomen dat 
het aanmatigend van me zou zijn om Thomas Mann tegen te 
spreken.’ – ‘Echt waar? Zijn ze echt zo goed, die sprookjes?’ – 
‘Ik zeg toch: ik kan Thomas Mann niet tegenspreken. Hij is de 
grote kenner van chinoiserieën, ik niet.’ Toen verkeerden de 
bijbelse romans van Thomas Mann nog in statu nascendi.  
 In dat café, in de tuin, zat ik een paar keer met Adolf Loos, 
die er bij mooi weer vaak ’s middags zat te eten. Op een dag 
kwam hij laat, ging aan mijn tafel zitten en at zijn lichte mid-
dagmaaltijd, zoals hij benadrukte als groot strijder tegen de 
zwaar op de maag liggende Weense keuken “met zijn gevulde 
bollen”. In het café hadden ze een katje dat Adolf Loos leuk 
vond en graag bij hem op schoot zat. Loos zette het op tafel en 
trakteerde het op een blaadje van de groene salade, de Weense 
hoofdjessla, die de Duitsers, die niet zo liefdevol met eten om-
gaan, ruw kropsla noemen. Tot mijn stomme verbazing nam het 
katje het groene blaadje aan zonder lang te snuffelen, één keer, 
twee keer, drie keer. Blijkbaar al gedrild. Ik was stomverbaasd 
en feliciteerde Adolf Loos met zijn succes bij het katje. Hij rea-
geerde met het commentaar: ‘Bij mij eten ook katten sla.’ Hij 
was beslist geen vegetariër. Op een keer zaten we er met zijn 
drieën, met Alban, die me aan Adolf Loos had voorgesteld. 
Toen we klaar waren met eten, vroeg Loos me: ‘Heb je eigenlijk 
al eens mijn villa gezien, een van de eerste die ik hier in Hiet-
zing gebouwd heb?’ Ik kende de villa niet en Loos vond dat ik 
die per se moest zien. Hij bestelde een taxi en hoewel Alban de 
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villa heel goed kende, ging hij mee. Adolf Loos bracht ons er-
heen en gedroeg zich alsof de villa zijn eigendom was. Hij stel-
de ons de eigenares, een voornaam uitziende dame met wit 
haar, maar terloops voor. Daarna ging hij ons voor van kamer 
naar kamer, legde het gebouw uit en besloot met de zin: ‘Kijk, 
in een goed huis past alles. Daar is alles op zijn plaats. Ik ben 
niet zo’n architect die zijn klanten voorschrijft wat er in de ka-
mers moet staan. Hier past alles in, zelfs die rotzooi daar.’ Hij 
wees daarbij op de ezel, waar een blijkbaar door de dame ge-
maakt schilderij stond. Dat allemaal in het voorbijgaan, als af-
scheid van de dame, die hem met stralend verliefde ogen na-
keek, alsof hij haar een groot compliment had gemaakt.  
 Op een keer kwam ik hem tegen in het café, toen ik net terug 
was van mijn zomervakantie. Ik was heel bruin na de vele berg-
wandelingen die ik in de vakantie gemaakt had. Hij vond het 
mooi en vroeg waar ik in de vakantie geweest was. Ik vertelde 
dat ik een maand in Tirol geweest was en daarna twee weken in 
Opper-Beieren. Hij vroeg: ‘Ben je aan het Starnbergermeer ge-
weest? Heb je met de stoomboot de rondvaart over het meer 
gemaakt?’ – ‘Ja.’ – ‘Daar is een goed visrestaurant,’ zei hij. ‘Daar 
heb ik een keer zitten huilen.’ – ‘Wat was er aan de hand? Had-
den de Beieren je geslagen?’ – ‘Nee,’ zei hij, ‘veel erger. Op de 
stoomboot hadden ze de spijskaart van het restaurant. “Verse 
forellen” stond erop. Ik vroeg hoe lang de stoomboot daar bleef 
liggen. Maar tien minuten. Ik informeerde hoe vaak daar 
stoomboten langskwamen. Nog maar één. Een uur later. Dat 
was de laatste. Heerlijk, dacht ik, ging van boord en bestelde 
forellen. De waard was heel aardig, maar het duurde lang voor 
de forellen kwamen. Het waren mooie forellen. Maar gepa-
neerd! Gebakken! Zo roken ze ook! Ik dacht dat ik met een be-
schaafd volk te maken had. Ik keek op de klok. Er was geen tijd 
meer om gekookte forellen te bestellen. Het was om te huilen. 
En dat deed ik…’  
 Adolf Loos was op en top kunstenaar, maar vooral levensge-
nieter. Als bouwmeester was hij een aanvoerder van de avant-
garde in de architectuur. Maar net als alle vernieuwers was hij 
ook een theoreticus, een denker en een scherp cultuurcriticus. 
De essays die hij schreef waren altijd een sensatie, vaak zelfs 
een schandaal, zoals zijn kritiek op de Weense keuken. Dat hij 
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de Weense meelspijzen afwees, hebben de Weners hem nooit 
vergeven. Zijn essay Ornament en misdaad, waarin hij aantoonde 
dat de voorliefde voor ornamenten en de neiging tot de mis-
daad nauw verwant zijn, was een diepgaande ontdekking. Dat 
idee van hem heeft de proef doorstaan en op veel denkers blij-
vende indruk gemaakt, bijvoorbeeld op Hermann Broch in zijn 
essay over kitsch en misdaad.  
 Goed ambacht bewonderde hij niet minder dan hoge kunst. 
Zijn essay over een meester-zadelmaker is een mooi monument 
voor een ambachtsman. Toen ik in 1950 in Israël was, stond ik 
op een dag lang voor de etalage van een boekhandel. De He-
breeuwse titel van een boek verraste me. Hij kwam me bekend 
voor. Maar ik kon hem pas thuisbrengen, toen ik hem uit het 
Hebreeuws terugvertaalde in het Duits. Het was het essay over 
de zadelmaker. Wat had Adolf Loos dat leuk gevonden!  
 Met weemoed herinnerde ik me zijn treurige einde. Met twee 
van zijn vrienden, de architect Josef Frank en de schilder László 
Gábor, zocht ik hem op in het sanatorium in Lainz. Hij was ver-
der heen dan zijn twee vrienden aangenomen hadden. Dat hij 
mij niet herkende, was niet zo gek. Ik kon mezelf niet tot zijn 
beste vrienden rekenen. Dat hij Josef Frank niet herkende, von-
den we verschrikkelijk. De verpleegster was er blijkbaar al aan 
gewend dat hij niemand herkende. Ze was hem juist aan het 
voeren. Hij nam het voedsel tot zich als een hulpeloos kind, 
zonder op de bezoekers te letten. Op verzoek van de verpleeg-
ster bleven we een tijd, sprakeloos en geschokt door het verval 
van zo’n intelligente man. We trokken ons terug in een hoek en 
zwegen. De verpleegster voerde hem met een theelepeltje en 
schoof de melkspijs als bij een baby over zijn lippen in zijn 
mond. László Gábor, die alle Weense architecten goed kende, 
zei in zijn geschoktheid halfluid: ‘Zo’n einde zou eerder bij Jo-
sef Hoffmann passen.’ Het noemen van die naam wekte de zie-
ke uit zijn verstandsverbijstering. Hij hief een hand en met een 
bevende vinger waarschuwde hij de verpleegster: ‘Hoffmann! – 
Hoffmann! – Ik waarschuw je voor Hoffmann!’ Josef Hoffmann 
was de naam van een beroemde Weense architect, die door 
Adolf Loos als zijn grootste vijand werd beschouwd. De ver-
pleegster zei opgewonden: ‘Nou ja! Dat moet ik de geneesheer-
directeur vertellen. De professor zal het niet geloven!’   
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Na een ontmoeting met Franz Nahowski 
 
Alban belde: ‘Ik ga met mijn zwager naar het park. Wil je mee?’ 
We troffen elkaar in het tuintje voor de kerk in Hietzing Am 
Platz, waar het treurige gedenkteken staat voor de verongelukte 
keizer van Mexico, Maximilian.  
 Helenes broer was toen misschien midden dertig, maar zag 
er veel jonger uit, zoals bij geesteszieken vaak het geval is. Hij 
had de donkerviolette ogen van Helene en net als zij asblond 
haar. Alban verraste hem met het voorstel om eerst naar de die-
rentuin te gaan en dan nog een eind te wandelen. Franzl, zoals 
hij hem noemde, verheugde zich daarop als het kind dat hij 
was, maar probeerde dat meteen te onderdrukken, want hij had 
goede dagen, waarop hij zich volkomen normaal kon gedragen.  
 Dierentuin Schönbrunn had zich na de zware oorlogsschade, 
toen de meeste dieren verhongerd waren, weer hersteld. Ik ken-
de elk hoekje goed, doordat een vriend van me uit oorlogstijd, 
met wie ik samen in Hongarije gediend had, zich de herleving 
van de dierentuin tot taak gesteld had. Hij was een welgestelde 
industrieel. Hij had een grote fabriek voor landbouwmachines 
geërfd. De eerste jaren na de oorlog besteedde hij veel tijd aan 
het herstel van de dierentuin en nam me vaak mee om de voor-
uitgang te laten zien. Van die kennis had ik nu plezier bij Franzl 
en Alban was trots op me. Franzl straalde de hele tijd van geluk 
en ik kon hem tot mijn genoegen ongemerkt observeren. Daar-
bij viel me op dat hij een frappante gelijkenis vertoonde met een 
portret van keizer Franz Joseph, een jeugdportret dat hem toon-
de als jonge, beeldschone luitenant. Op de terugweg begeleid-
den we Albans zwager naar huis. Hij woonde bij zijn moeder, 
niet ver bij Alban en mij vandaan. In de Maxingstraße kreeg ik 
het over Franzls gelijkenis met het jeugdportret van Zijne Ma-
jesteit. Alban bleef staan en zei: ‘Als je belooft dat je er met nie-
mand over praat en ook Helene niet laat merken dat je het weet, 
zal ik je iets vertellen wat je waarschijnlijk niet zult geloven.’ – 
‘Als je mijn erewoord als keizerlijk en koninklijk officier wilt 
hebben – dan krijg je dat.’  
 De mededeling die nu komt overviel me zo dat ik eerst dacht 
dat Alban me voor de gek hield. Hij deelde me namelijk mee 
dat Franzl niet toevallig op het portret van de keizer leek, maar 
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inderdaad een zoon van de keizer was, buitechtelijk, maar vol-
komen natuurlijk. Alban voegde er nog aan toe: ‘Mijn schoon-
moeder, die je kent, was jarenlang de voorgangster van Katha-
rina Schratt. Veel mensen denken dat de keizer met Schratt een 
platonische vriendschap had. Misschien is dat waar. Met mijn 
schoonmoeder had hij dat in elk geval niet. En Franzl is het be-
wijs. Mijn vermeende schoonvader was hofambtenaar en de 
keizer leerde mijn schoonmoeder kennen bij een hofbal. En om-
dat haar man hofambtenaar was, moest en kon die verhouding 
zo geheim blijven, dat zelfs jij nu waarschijnlijk niet van me 
aanneemt dat de keizer, die notoir vrome katholiek, ook een al-
lesbehalve platonische verhouding had als zogenaamd met Ka-
tharina Schratt.’  
 ‘De villa Schratt, waar mijn vriend Hatvany woonde, is im-
mers niet ver van de villa van jouw schoonmoeder.’ – ‘Ja na-
tuurlijk,’ zei Alban, ‘hij heeft Schratt een villa cadeau gedaan en 
mijn schoonmoeder heeft hij ook een villa cadeau gedaan, vlak 
bij de muur van Schönbrunn, zodat hij maar een klein stukje 
buiten de muur hoefde te lopen. We hebben toch de smalle 
deur gezien die speciaal in de muur is aangebracht?’  
 Ik was geen monarchist, zeker niet ten tijde van de monar-
chie. Maar net als alle Galicische joden had ik groot respect 
voor keizer Franz Joseph. Ook nog na de oorlog, toen zijn naam 
al geschaad was door de Wereldoorlog, die hij met zijn oorlogs-
verklaring aan Servië veroorzaakt zou hebben. Ik vroeg Alban 
nog: ‘Waarom mag Helene niet weten dat jij me dat verteld 
hebt?’ – ‘Omdat ik er eerst achter wil komen of ze niet boos zal 
zijn als ik je vertel dat zij ook een nakomeling van de keizer is.’  
 Helene had er niets tegen. Ze was niet eens erg verlegen, 
toen het onderwerp een paar dagen later weer aan de orde 
kwam. Ik was heel ontroerd door het vertrouwen, maar ook 
door Helenes houding. Ze was niet alleen trots op haar af-
komst, maar ze nam als vanzelfsprekend aan, net als Alban, dat 
ik de keizer van Oostenrijk als een van de veroorzakers van de 
oorlog verafschuwde. Helene was immers ook een lezer van Die 
Fackel, waar de oude keizer als een “idioot” bespot werd. Het 
was een groteske situatie, toen ik in een lange monoloog uiteen-
zette dat de keizer volkomen onschuldig was aan het uitbreken 
van de oorlog, dat hij door de hofkliek en de oorlogskliek belo-
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gen en bedrogen was en dat het uitbreken van de oorlog door 
de druk van de Duitse generale staf en de Hongaarse oorlogs-
kliek afgedwongen was. Alban had te ijverig Die Fackel gelezen 
om dat van me aan te nemen. Maar Helene, die blijkbaar ge-
loofde dat mijn apologie van de keizer uit mijn hart kwam, 
hoorde die met zichtbare voldoening aan. En toen ik haar een 
paar uur later bij het afscheid een handkus gaf en daarbij de 
diepeerbiedige houding aannam die een lid van het keizerlijk 
huis toekomt, speelde ze het spelletje mee en glimlachte trots en 
genadig.  
 Ik had het genoegen Helenes moeder nog verschillende ke-
ren bij Berg thuis te ontmoeten. Ze was toen tegen de zeventig – 
precies weet ik het niet. Ze leek niet op keizerin Elisabeth, maar 
had hetzelfde soort postuur en was nog op hoge leeftijd een 
fausse maigre. Ik vroeg Helene een keer hoe vaak ze haar papa 
gezien had. Ze zei: ‘Als kind zag ik hem, net als alle Weense 
kinderen, vaak bij parades, te voet of in de hofkoets, omgeven 
door zijn suite. Natuurlijk wist ik als kind niets van het geheim. 
Maar als volwassene, toen ik het al wist, had ik er een vreemd 
gevoel bij. Het was niet alleen het besef van de onoverbrugbare 
afstand, maar het was ook een soort familiewrok. De roman 
van mijn moeder kwam zonder haar toedoen aan zijn eind, net 
in de tijd dat ze zwanger was van Franz. Waarschijnlijk is dat 
de oorzaak van de zenuwzwakte van mijn broer. Want voor 
mijn moeder was het de tragedie van haar leven.’ – ‘Jou heeft 
hij zeker nooit gezien?’ wilde ik weten. ‘Jawel, één keer,’ zei ze. 
‘Maar dat kan ik je niet zeggen, omdat ik niet weet of Alban ak-
koord gaat.’ Bij de eerstvolgende gelegenheid kwam ze er tot 
mijn verrassing op terug, terwijl Alban erbij was. Hij had er 
niets op tegen, hoewel hij de oorzaak van de gedenkwaardige 
ontmoeting was. In 1915 werd Alban voor dienst gekeurd en 
moest opkomen. Helene was erg bezorgd om zijn gezondheid 
en ze probeerde gebruik te maken van de relaties van haar 
moeder met het hof. Haar moeder wilde er eerst niets van we-
ten, maar ten slotte vond ze het goed dat Helene een verzoek-
schrift tot Zijne Majesteit richtte. Allebei wachtten ze heel on-
geduldig het resultaat af, maar heimelijk hoopten ze toch op 
een gunstige reactie op het verzoekschrift. In plaats daarvan 
kwam de grote verrassing: Zijne Majesteit was in allerhoogste 
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genade bereid de indienster van het verzoekschrift, Helene Na-
howska, in audiëntie te ontvangen. De keizer beloofde de jonge 
verzoekster zijn adjudant, Zijne Excellentie graaf Paar, te ver-
zoeken om in deze kwestie een regeling te treffen. Het is duide-
lijk dat de keizer de audiëntie regelde, omdat hij nieuwsgierig 
was naar zijn dochter. We mogen aannemen dat hij heel aange-
naam verrast was, want alle aartshertoginnen, zeker de zo po-
pulaire Gisela, waren in de verste verte niet zo knap als Helene. 
Ik was nog benieuwd of hij haar ooit iets cadeau had gedaan. 
‘Wat denk je,’ zei ze, ‘die gierigaard?!’ – ‘Hij was bijna net zo 
gierig als Helene. Toen ze een echte Nahowska was, later was 
ze immers niet zo gierig. Polen zijn immers niet gierig,’ zei Al-
ban, al had hij het aan haar en haar papa te danken dat hij na de 
militaire africhting overgeplaatst was naar bijzondere dienst 
aan een ministerie. Daar bracht hij zijn hele oorlogstijd door – – 
een beslist niet te onderschatten levensverzekering.  
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We zien The Kid van Chaplin 
 
Op een middag gingen we met zijn vijven: Alban, Helene met 
haar broer Franzl, en Paul von Klenau, de dirigent van het sym-
fonieorkest, die later tot zijn grote en mijn nog grotere spijt mijn 
schoonvader werd, in een typische bioscoop in een buitenwijk 
naar de in Wenen allang enthousiast ontvangen film The Kid 
van Chaplin. Ik zat naast Franzl en was net als Helene ook be-
nieuwd hoe de zieke op de film zou reageren. Al na de eerste 
scène merkte ik dat hij net als wij allemaal het spel gefascineerd 
volgde en ik was blij dat ik van die extra spanning af was. Mis-
schien kwam het door zijn invloed dat ik eerst verrukter was 
van het kind dan van Chaplin zelf. Met verheugende vrolijk-
heid reageerde hij op elke wending waarbij Jackie de overwin-
naar was en ik volgde hem. Maar ik werd me daarvan pas be-
wust, toen we alle vijf, zonder dat eerst af te spreken, gewoon 
bleven zitten en in de halflege bioscoop de film met onvermin-
derd plezier nog een keer bekeken. Pas deze keer genoot ik net 
zo van de kunst van de volwassene als van die van de betove-
rende kinderlijke meester.  
 Franzl had ook de tweede keer meer belangstelling voor het 
kind dan voor de volwassene en hij vroeg me toen we naar bui-
ten gingen wat dat voor een naam was, Coogan. Ik legde hem 
uit dat de naam een versie van Cohen was. Franzl hoorde ver-
baasd dat de Russische taal geen “h” kent en dat elke “h” in het 
Russisch een “g” wordt. Naar aanleiding van die informatie 
vroegen Alban en Paul von Klenau zich af of Chaplin ook een 
jood was. Daar was ik zeker van. Ik kende in mijn jeugd een ac-
teur van het Jiddisj theater die Wettstein heette, wiens manier 
van doen en mimiek een frappante gelijkenis met Chaplin ver-
toonden. Maar ik zei niets, ik wachtte het resultaat af van de 
discussie. Paul von Klenau vond bij wijze van conclusie dat het 
bij Amerikanen heel moeilijk was om hun afkomst te raden. 
Daarop zei Alban: ‘Hij is helemaal geen Amerikaan. Hij is een 
Engelsman!’ En Paul von Klenau: ‘Ach, als hij een Engelsman 
is, dan is hij zeker een jood.’ En dat was de verstandigste zin 
die ik ooit van mijn schoonvader gehoord heb.  
 Nota bene: ruim veertig jaar later las ik met grote belangstel-
ling en groot plezier Chaplins autobiografische werk. Ik was 
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vooral onder de indruk van alles wat hij zei over acteurs en to-
neelspelen en was het daarmee eens. Het respect dat ik voor 
hem had werd door zijn levensverhaal alleen nog maar groter. 
Maar als hij zegt dat de mensen geloven – of ooit zullen geloven 
– dat zijn vader niet-joods is, vergist de meester zich.  
 Na de voorstelling verliet Helene ons met haar kinderlijk-
verrukte broer. Ze waren allebei uitgenodigd voor het avond-
eten bij haar moeder. Wij drie mannen besloten in Hietzing te 
blijven en gingen naar een klein, maar heel goed restaurant. 
Met niet-aflatende vrolijkheid namen we de tijd voor het eten 
en Klenau vond dat we deze dag moesten vieren. Hij bestelde 
champagne. Na het eerste glas zei Alban tegen mij: ‘Eigenlijk 
dacht ik dat we een keer bij mij thuis op onze broederschap 
zouden drinken. Maar we zijn vandaag in de goede stemming. 
Laten we het hier maar doen.’ Nadat dat gebeurd was, voegde 
hij eraan toe: ‘Ik vond het al heel gekunsteld en onnatuurlijk om 
telkens weer “doctor” tegen je te zeggen.’  
 Na het eten merkte ik voor het eerst hoeveel cognac Alban 
nodig had om kinderlijk-zachtmoedig uit zijn ogen te kijken en 
met een dikke tong over koetjes en kalfjes te praten.  
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“Een jodenjongen uit Frankfurt am Main“ 
 
Op een milde avond ging ik naar het Konzerthaus. Op het pro-
gramma stond de Eerste symfonie van Mahler. Ik had haast, 
want ik had in de voorverkoop geen plaats gereserveerd. Wat 
was ik verbaasd, toen ik voor de ingang Helene ontdekte, alleen 
en zichtbaar opgewonden. Ik wist dat de Bergs plaatsen hadden 
in de loge van Alma Mahler. Nauwelijks had ze me gezien of ze 
rende me tegemoet: ‘Soma, je moet ons helpen. Er is een joden-
jongen uit Frankfurt am Main gekomen. Hij wil bij Alban com-
positieles hebben. We hadden hem uitgenodigd voor drie uur 
vanmiddag, maar we kwamen niet meer van hem af. Hij bleef 
voor het vieruurtje en ging ook na het vieruurtje niet weg en hij 
praatte zo op Alban in, dat die al helemaal bleek van uitputting 
is. Alban begreep niet eens wat hij allemaal te vertellen had. Na 
het vieruurtje zeiden we dat we met Alma afgesproken hadden 
voor het concert en vroeger naar de stad moesten. Hij zei dat hij 
meeging. En hij ging niet meer weg. Hij reed met ons mee, 
kocht een kaartje voor zichzelf, ging meteen naar ons in de loge 
en staat nu nog steeds op Alban in te praten. Alban heeft mij 
naar beneden gestuurd. We zijn na het concert bij Alma uitge-
nodigd. Dan wil hij vast mee. Jij moet ons redden!’ – ‘Als hij een 
jodenjongen is, ook nog uit Frankfurt am Main, zal ik hem red-
den.’ – ‘Je bent gek! We hebben hem niet slecht behandeld.’ – 
‘Hoe heet hij?’ – ‘Hij heet dr. Wiesengrund.’ – ‘Dus een volwas-
sen man. Waarom “jodenjongen”?’ – ‘Ach, Soma, kom maar 
mee. Je zult het wel zien.’ Ik kocht een kaartje en ging mee. Ik 
had een plaats op het balkon op dezelfde rang als de loges. 
Nauwelijks waren we op het balkon, in het zicht van de loges, 
of Helene zei: ‘Kijk maar!’  
 In de loge waar Alma met haar entourage zat, stond Alban 
met voor hem een smalle, naast Alban heel kleine gestalte, en 
die stond inderdaad op hem in te praten. Toen Alban mij zag, 
stak hij zijn armen in de lucht, alleen niet als iemand die groet, 
maar als iemand die verdrinkt. ‘Kijk, kijk – je ziet het wel,’ zei 
Helene. Ik had genoeg gezien. ‘Het is duidelijk een jodenjon-
gen. Je bent vrijgesproken.’ Op het eerste gezicht herinnerde hij 
me, zoals hij voor Alban stond te praten, in zijn hele motoriek 
aan vrome, zachtaardige en onhandige jodenjongens uit een je-
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sjieve in Oost-Europa. Ik beloofde na het concert naar de loge te 
komen om Alban te redden.  
 Na het concert ging ik naar de loge en groette Alma en Franz 
Werfel. Daarna stelde Alban me voor aan dr. Wiesengrund, die 
ik niet zo makkelijk van Alban los kon weken als ik gedacht 
had. Naast mij leek hij minder klein dan voor Alban. Hij had 
een tenger postuur. Hoewel het zacht weer was, droeg hij een 
overjas van een onbestemde kleur. Hij had een mager, benig 
gezicht, een goedgevormd hoofd met heel kortgeknipt en on-
danks zijn bijna jongensachtige verschijning al heel spaarzaam 
haar. Zijn ogen waren groot, bruin en een beetje bol. Voor zijn 
hele gestalte pleitten het meest zijn handen: smal, met lange 
vingers, bijna delicaat en van een innemende gevoeligheid. 
Zulke handen had ik niet zelden gezien bij jonge talmoedstu-
denten in het Oosten.  
 ‘Hoe oud bent u, meneer Wiesengrund?’ was mijn eerste 
vraag, toen we buiten waren. ‘Al eenentwintig,’ zei hij, zonder 
verbaasd te zijn dat ik hem als een kind iets gevraagd had. ‘Is 
het weer hier vaak zo aangenaam als vandaag?’ wilde hij we-
ten. ‘Het was vandaag een bijzonder zachte dag,’ zei ik, ‘zonder 
zon en zacht.’ – ‘Het is net Parijs. Het soort dag waar Baudelaire 
van hield.’ En hij begon meteen een gedicht van Baudelaire te 
reciteren, eerst in het Frans en daarna in de vertaling van Stefan 
George.  
 Ik had een afspraak met mijn vriend Karol Rathaus en zijn 
zuster in café Museum. Dat was vanaf het Konzerthaus een mi-
nuut of vijf lopen. Toen ik hem in de loge overgenomen had, 
besloot ik met hem tot de Ringstraße te lopen en daarna bij de 
eerste halte haastig afscheid van hem te nemen en snel in een 
tram te springen. Maar toen hij klaar was met het plechtig reci-
teren van Baudelaire en vroeg: ‘Kent u Baudelaire?’ besloot ik 
de wandeling met hem te verlengen en hem wat nauwkeuriger 
uit te horen. En toen hij op mijn vraag of hij in een vroom gezin 
was opgegroeid met een diepe zucht antwoordde: ‘Ja, mijn va-
der is socialist,’ besloot ik hem mee te nemen naar het koffie-
huis. Maar dat stelde ik niet meteen voor, gedeeltelijk omdat ik 
oorspronkelijk van plan was een vrij lange wandeling te maken. 
Mijn vrienden zaten in het theater en het concert was veel eer-
der afgelopen. Ik vroeg hem nog: ‘Die Baudelaire hebt u toch 
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niet van uw vader geleerd?’ Hij antwoordde: ‘Nee. Die heb ik 
van mijn tante geleerd. Mijn tante Agathe is een groot kenner 
van Baudelaire en ze heeft me al in mijn jongensjaren met Bau-
delaire vertrouwd gemaakt.’ Daarop nodigde ik hem uit om 
mee te gaan naar het koffiehuis en merkte nog voor mijn vrien-
den er waren, dat die jodenjongen uit Frankfurt met zijn eenen-
twintig jaar een zeer geleerd en ontwikkeld man was. Jammer 
genoeg had hij, ook als hij over muziek sprak, zich een hegeli-
aans-marxistisch taalgebruik eigen gemaakt, doorspekt met fe-
nomenologische en freudiaanse termen. Waarom hij, als hij per-
soonlijkheid bedoelde, telkens personaliteit zei, daar kwam ik die 
eerste avond niet achter. Ik dacht eerst dat hij zo tegen me 
praatte, omdat hij tot zijn blije verrassing merkte dat ik hem be-
greep. Maar toen mijn vrienden bij ons kwamen zitten en hij 
Karol Rathaus als musicus kon identificeren, ging hij door met 
zijn filosofische kunsttaaltje. Zo leerde ik hem in de loop van de 
avond vrij goed kennen. Hij nam aan dat iedere sterveling, in 
dit geval ook de zuster van Karol Rathaus, precies wist wat ge-
concretiseerd, verabsoluteerd, geobjectiveerd en dergelijke beteken-
den. Dat hij ook in die taal schreef, zou ik pas later ontdekken. 
Tot leedwezen van Alban en mij, zoals ik elders zeg.  
 Tegen twaalven belde ik Alban bij Alma Mahler. Ik zei dat 
de jodenjongen uit Frankfurt am Main op veel gebieden een on-
gewoon ontwikkelde jongeman was en vooral een grondige 
muziekkenner. Ik moedigde hem aan hem als leerling te accep-
teren, ook als hij geen groot componeertalent zou zijn. Alban 
beloofde hem, als hij morgen belde, uit te nodigen voor het 
vieruurtje, maar alleen op voorwaarde dat ik meekwam.  
 Om half een verlieten we het koffiehuis. Ik nam afscheid van 
mijn vrienden en wilde ook afscheid nemen van Wiesengrund. 
Maar dat was niet zo makkelijk. ‘Ik loop een eindje mee,’ zei hij 
met zijn hand nog in de mijne. ‘Het is een heel eind, meneer 
Wiesengrund,’ zei ik. ‘Ik woon in Hietzing, waar Alban Berg 
woont. Dat is een halfuur met de tram.’ – ‘Ik weet waar het is. 
Ik rij met u mee.’ – ‘Doet u dat maar niet, meneer Wiesengrund. 
Ik doe u een voorstel: ik loop heel graag. Ook hele einden. U 
loopt mee tot de Gürtel. Dan neem ik de tram naar Hietzing en 
u neemt de tram terug.’  
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 Onderweg naar de Gürtel vertelde hij over zijn vrienden: dr. 
Siegfried Kracauer, redacteur van de culturele bijlage van de 
Frankfurter Zeitung, dr. Walter Benjamin en dr. Ernst Bloch, over 
zijn moeder, die van Italiaanse afkomst was en Adorno heette, 
en heel veel over tante Agathe Adorno. Toen we tegen twee uur 
’s morgens bij de Gürtel waren en ik afscheid van hem nam, 
stond hij erbij, tot de tram zich in beweging zette, met het ge-
zicht van een man die midden in het gesprek onderbroken was.  
 De volgende dag belde Alban om te vragen of mijn mening 
over zijn gast uit Frankfurt am Main misschien veranderd was, 
nu ik er een nachtje over geslapen had. Hij wilde weten of hij, 
als Wiesengrund belde, hem ook echt moest uitnodigen. Ik ver-
telde hem over de lange avond met Wiesengrund en verzeker-
de hem dat ik graag bij het vieruurtje wilde zijn.  
 Nadat we met zijn vieren een uur of twee een geanimeerd 
gesprek hadden gehad, waarbij ik me bijna een tolk voelde, be-
sloot Alban dr. Theodor Wiesengrund als leerling aan te ne-
men, blijkbaar zelfs met toestemming van Helene. Wiesen-
grund bleef maanden in Wenen. Hij nam compositieles bij Al-
ban, die hem afgezien van zijn muzikale kennis ook als compo-
nist heel begaafd vond, en nam pianoles bij Eduard Steuer-
mann. Ik gaf Wiesengrund wat er toen al van Kafka in druk 
verschenen was en hij was meteen weg van die voor hem nog 
volkomen onbekende schrijver. Daardoor vond ik hem sympa-
thieker en ik raakte serieus bevriend met Teddie Wiesengrund. 
Onze vriendschap zou een paar jaar blijven bestaan. Hij was het 
die de Frankfurter Zeitung op mij opmerkzaam maakte. Hij was 
het ook die me in Berlijn aanraadde om mijn essay over het be-
roemde Italiaanse marionettentheater van Podrecca naar de cul-
turele bijlage van de Frankfurter Zeitung te sturen, die het met-
een afdrukte en me af en toe om medewerking vroeg. Daarvoor 
ben ik hem nog steeds dankbaar.  
 Na een paar jaar, toen ik een vaste aanstelling bij de Frankfur-
ter Zeitung had, stelde ik de uitgever voor om Teddie, die toen 
in Berlijn woonde, vandaar over moderne muziek te laten 
schrijven. Ik nam aan dat de oude Hermann Springer daar niets 
tegen zou hebben. Dr. Heinrich Simon zei: ‘Eerlijk gezegd mag 
ik je vriend, die ik langer ken dan jij, helemaal niet. Maar het is 
een goed idee. Ik zal dat bespreken met de heren van de cultu-
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rele bijlage.’ Ik werkte toen voor een paar maanden bij de re-
dactie. Dr. Simon zei op een dag: ‘Dat met die Teddie van jou is 
niet te doen. Hij zou echt wel de juiste criticus voor moderne 
muziek zijn. Maar wat je misschien niet weet: je vriend Teddie 
is lid van de Communistische Partij. Wij nemen geen partijle-
den aan, behalve van de Democratische Partij.’ Ik had dat ooit 
geweten, maar ik was het vergeten. Ik sprak erover met Kracau-
er, de tweede man van de culturele bijlage. Hij was, zoals Ted-
die me altijd wilde laten geloven, zijn beste vriend. In alle on-
schuld vroeg ik hem, zijn beste vriend, of hij Teddie niet kon 
overhalen om uit de Communistische Partij te stappen. Kracau-
er keek me met onverholen woede aan en bracht eruit: ‘Ik wil 
hem hier niet hebben!’ Dat was de langste zin die Kracauer, een 
hevige stotteraar, ooit in één ruk tegen me zei.  
 Kracauers onverholen woede gaf met net zoveel te denken 
over Kracauer als over Teddie. Allebei waren ze knappe kop-
pen met een ongewone scherpzinnigheid en allebei meer knap-
pe kop dan mens. Zo was ook hun vriendschap een avontuur 
van twee knappe koppen.  
 Mijn vriendschap met Teddie, die in het begin in Wenen een 
hartelijke relatie was, doorstond zijn verblijf in Wenen eigenlijk 
niet. Maar dat had ik niet in de gaten. Wat vriendschap betreft 
heb ik in mijn leven bijzonder veel geluk gehad. Ik kan zonder 
overdrijving zeggen dat dat de zegen van mijn leven is geweest. 
Met veel belangrijke mensen had ik een onbekommerde vriend-
schap, belangrijke mensen, die later beroemd zouden worden, 
zoals Joseph Roth, Alban Berg, Robert Musil, Otto Klemperer, 
Josef Frank en Ernst Bloch, om er maar een paar te noemen; met 
veel anderen, die niet zo beroemd werden en met veel zoge-
naamd gewone stervelingen, die belangrijke mensen waren 
zonder ooit aanspraak te maken op roem, maar die me even lief 
en soms nog liever waren. Met één uitzondering of eigenlijk 
twee: met Teddie Wiesengrund en professor Theodor W. Ador-
no, die wel samenvallen, maar absoluut niets met elkaar te ma-
ken hebben. We hebben nooit ruzie gehad. Maar met onze 
vriendschap ging het zoals het in een Amerikaans spreekwoord 
een oude soldaat vergaat: Old soldiers never die – they just fade 
away. Maar nu ik terugdenk hoe dat zo gekomen is, herinner ik 
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me de dag dat onze vriendschap in de versukkeling begon te 
raken.  
 Na hem vele jaren niet gezien te hebben, trof ik hem in 
Frankfurt am Main. Hij kwam me opzoeken in hotel Englischer 
Hof. En toen hij verscheen, had ik hem nauwelijks herkend, als 
hij niet aangekondigd was. Ik deed de deur voor hem open en 
we omhelsden elkaar. Ondertussen merkte ik dat ik een dikke, 
vette, vroegkale, gezette Frankfurter voor me had, die van mijn 
vriend Teddie alleen nog de smalle, tengere en gevoelige han-
den had. Zo’n schokkende verandering heb ik verder alleen 
meegemaakt, toen ik in Hollywood een dikke, jonge, vroegkale 
acteur tegenkwam en hoorde dat hij Jackie Coogan heette. Dat 
was er over van het kind dat ooit de hele wereld had betoverd.  
 Zonder schaamte zou ik durven beweren dat die vriend-
schap om esthetische redenen te gronde ging. Maar dat zou niet 
waar zijn. Onze vriendschap bloedde dood door zijn meedo-
genloos woekerende eerzucht, die hem er onder andere ook toe 
had gebracht om van zijn vaders naam de joodse Wiesengrund 
af te maaien, van zijn goede vader, aan wie hij onder andere 
ook het socialisme te danken had. Ze hebben het wel eens over 
verterende eerzucht. Hem heeft de eerzucht dik gemaakt. Zo is 
hij professor Adorno geworden.  
 Tot zover over Teddie Wiesengrund. Professor Theodor W. 
Adorno komt nog ter sprake in een ander verband (in een an-
der gedeelte van mijn memoires).  
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Op Berghof 
 
Aan de Ossiacher See ligt een landgoed dat Berghof heet en ge-
noemd is naar de toenmalige eigenaar, de vader van Alban. Dat 
landgoed had allang een andere eigenaar. Alban had nog nooit 
over het landgoed verteld, net zoals hij maar af en toe over de 
materiële omstandigheden van zijn ouders sprak. Bijvoorbeeld 
alleen: in de Weense voorstad Ober St. Veit werd aan het eind 
van de jaren twintig een heel voornaam restaurant geopend. 
Het was heel chic ingericht. Je zat in de openlucht. Elke tafel 
stond als het ware helemaal apart, niet buiten het zicht, maar 
wel buiten het gehoor van andere tafels. We gingen er op een 
avond met zijn tweeën dineren. Toen we in afwachting van het 
eerste gerecht om ons heen keken, hief Alban zijn arm en terwijl 
hij een tamelijk grote cirkel in de lucht beschreef, zei hij: ‘Kijk, 
al die wijnbergen waren ooit eigendom van mijn vader.’ – ‘Wat 
is ermee gebeurd?’ wilde ik weten. ‘Allemaal weg.’ Hij zei dat 
zonder spijt, omdat hij ten tijde van die verkoop al een volwas-
sen man was.  
 Na de uitvoering van Wozzeck in de Wiener Staatsoper kreeg 
Alban een enthousiaste brief van een zekere dr. Löw of Lewy, 
die hem meedeelde dat hij altijd al veel belangstelling voor hem 
had gehad, omdat hij de zoon was van de man die van Albans 
vader de Berghof had gekocht. Daarmee begon de kennisma-
king van de twee Berghofzoons. Dat was voor Alban een geluk-
kige samenloop van omstandigheden. De eigenaar van de Berg-
hof, die ’s zomers altijd lange reizen maakte, stelde Alban een 
zomerhuis op de Berghof ter beschikking, niet één keer, maar 
desgewenst elke zomer.  
 Natuurlijk werd ik meteen de eerste zomer op de Berghof 
uitgenodigd. Deze keer nam ik de uitnodiging niet alleen dank-
baar aan, maar omdat ik er veel van verwachtte, ging ik er ook 
echt heen. Ik had lang vakantie gehouden. Ik was zes weken in 
Tirol, had veel en prachtige tochten gemaakt en ging voor de 
laatste vakantieweek naar de Ossiacher See. Alban haalde me af 
op het station van Villach en daar speelden we een scène waar-
aan ik met genoegen terugdenk. Ik had in de zomer een snor la-
ten staan. In de berghutten was niet altijd warm water beschik-
baar en mijn bovenlip kon erg slecht tegen scheren met koud 
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water. Alban keek op van mijn uiterlijk. Ik was een paar kilo af-
gevallen en omdat ik anders toch al niet zwaarlijvig was, maak-
te ik in mijn trekkerskleren een knokige indruk. Alban was er 
weg van en zei: ‘Nou, Helene kent je vast niet meer terug!’ Al-
ban was niet alleen: ook zijn leerling, dr. Willi Reich, die zijn zo-
mer in de buurt doorbracht, was meegekomen. Allebei vonden 
ze het leuk om Helene voor de gek te houden. Ik wist dat Hele-
ne elk jaar met Alban wedde dat ik niet zou komen. Dat had ze 
deze keer ook gedaan. We gingen met zijn drieën naar de Ford 
Cabriolet, waar Helene achter het stuur zat. Toen we dichterbij 
kwamen, keek ze de vreemde bergbeklimmer die naast Alban 
stond niet eens aan en riep luid en als het ware met triomfante-
lijke boosheid: ‘Ik zei het toch? Hij is weer niet gekomen!’ Ik 
ging heel dicht naar het open raampje van de auto en bleef voor 
haar staan. Ze keek me kort aan, keerde zich daarna weer naar 
Alban en zei, terwijl ze haar hand uitstak: ‘Vijftig schilling!’ Om 
zoveel had ze gewed dat ik niet zou komen. ‘Het spijt me, Hele-
ne,’ zei ik, ‘maar je bent vijftig schilling kwijt.’ Haar gezicht 
bleef ons drieën nog lang bij: verlegen, omdat we haar voor de 
gek gehouden hadden en ze me niet herkend had, treurig om 
de verloren vijftig schilling en verbazend genoeg toch ook blij 
dat ik gekomen was. ‘Soma,’ zei ze, ‘ik heb verloren, maar toch 
ben ik blij. Maar die schurk’ – ze bedoelde Alban – ‘elk jaar heb-
ben we om vijf schilling gewed. Dit jaar moest het van hem per 
se vijftig zijn!’  
 Het was een klein huis, maar gezellig ingericht. Het stond 
vlak aan het meer. We zwommen elke dag in het meer, wij, dat 
wil zeggen Alban en ik. Helene kwam terwijl ik er was niet één 
keer bij het water in de buurt. We hadden een vast programma. 
Wij tweeën en het keukenmeisje stonden heel vroeg op en Al-
ban liet het zich niet één keer ontzeggen om mij ontbijt op bed 
te brengen, terwijl hij toch al een fantastische gastheer was. Het 
lukte me om niet te laten merken dat ik echt een hekel had aan 
ontbijt op bed. Na het ontbijt ging iedereen tot twaalf uur aan 
zijn werk. Daarna gingen we zwemmen. Alban schoor zich elke 
dag staand in het meer uit zijn hoofd (zonder spiegel), terwijl 
hij mij strikt mondeling zwemles gaf. ‘Je laat anders je hoofd 
meestal zakken, maar in het water houd je je hoofd omhoog 
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naar de hemel. Daardoor word je twee keer zo zwaar als je 
bent!’  
 Het dagelijkse baden die week herinnerde me aan het ver-
frissende baden tijdens mijn jeugd in de rivier, in de schaduw, 
zonder de moderne mensenkwelling in de felle zon. Na het ver-
kwikkende bad gingen we naar de lunch, waar Helene op ons 
zat te wachten. Je zag aan haar dat ze beslist niet uitgeslapen 
had en misschien zelfs net zo vroeg was opgestaan als wij, maar 
geen van de acht dagen die ik daar doorbracht vertoonde ze 
zich vóór enen aan ons mannen, Hare Keizerlijke Hoogheid. Na 
de lunch stapten we in de Ford Cabriolet en reden door de om-
geving, elke dag in een andere richting. Alban wilde me alle 
landschappelijke schoonheden van de omgeving laten zien. De 
grootste sensatie van de zomer was de opening van de Groß-
glocknerweg, die tot 2.000 meter hoog ging. Nog een vriend 
van Alban en Arnold Schönberg, dr. Erwin Stein, ging met die 
uitstapjes mee. In die tijd bestond de voorname uitrusting van 
autoreizigers, vooral in open wagens, nog uit een stofjas en een 
autobril met het formaat van een masker. In een witte stofjas en 
met een strohoed en een violette sluier, waaronder haar mooie, 
volle haar uit kwam, zag Helene er chic uit à la 1910. Alleen de 
Ford Cabriolet was up to date. Het was een mooie dag, toen we 
in het dorp Heiligenblut de nieuwe weg bereikten. Mij als oude 
bergbeklimmer stond het idee van een autoweg die tot 2.000 
meter de bergen in ging, erg tegen. Het werd je allemaal te 
makkelijk gemaakt. In stilte hoopte ik nog dat de hoge bergen 
op de een of andere manier weerstand zouden bieden. Het was 
een doordeweekse dag en er was weinig verkeer op de mooie 
bergweg. Ik herinner me nog steeds hoe weinig medelijden er 
opkwam, toen we niet ver van Heiligenblut een flink voertuig 
zagen dat stilstond aan de rand van de weg. Alban zette de 
Ford stil. Rond de gestrande auto stonden de hulpeloze reizi-
gers, onder wie een kennis van Alban, de toen al bekende diri-
gent Eugen Ormandy, bij zijn nieuwe, elegante Packard. De 
motor was warmgelopen. Ormandy’s zwager, een vrolijke, dik-
ke advocaat, cabaretier en eigenaar van een mijn, die ik goed 
kende, vond het erg leuk en zei: ‘De Großglockner verzet zich!’ 
Alleen Albans cabriolet beklom zonder enig probleem de trotse 
Großglockner. Het uitzicht was zo prachtig, vooral voor Hele-
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ne, dat ik me ter plekke verzoende met het idee van autowegen 
in het hooggebergte.  
 Op de terugweg zat ik naast Erwin Stein op het klapstoeltje, 
en hij vertelde over Schönberg. Ik luisterde niet erg aandachtig, 
want mij stoorde de weg naar beneden de geur van smeulend 
rubber. Alban dacht dat de auto’s die ons bergop zwoegend 
passeerden die geur verspreidden. Maar toen we in Heiligen-
blut stopten om van de koffie te genieten, bleek dat Alban ver-
geten was de auto van de handrem te halen, waardoor we de 
hele bergweg met aangetrokken handrem hadden gereden. Er 
was geen schade, maar Albans trots als chauffeur had een tijd-
lang een deuk opgelopen.  
 Voor we de reis voortzetten, kocht Alban een dozijn pakjes 
sigaretten. Die legde hij naast zich op zijn stoel. Toen we al 
dicht bij de Berghof door een jong bosje reden, waar een groep 
arbeiders aan de weg werkte, ging hij langzamer rijden en 
strooide de pakjes sigaretten over de groep uit. De arbeiders 
kenden hem al. Het was een ceremonie die dagelijks herhaald 
werd. Toen ik de eerste keer getuige van die scène was, zei hij 
niet zonder verlegenheid: ‘Ik kan niet als een kapitalist in mijn 
auto langs de arbeiders rijden zonder ze op zijn minst te bedan-
ken.’ Hij reed wel langzaam, maar snel genoeg voorbij om hun 
dank niet in ontvangst te hoeven nemen.  
 Hij zag er deze vakantie geweldig uit. Zijn astma was ver-
dwenen. Hij was vrolijk en gezond.  
 De volgende dag reden we naar een plaats waarvan ik de 
naam vergeten ben. Daar bevond zich een kabelbaan, die over 
een dal naar een bergtop leidde. Ik voelde me in de kabelbaan 
niet op mijn gemak. Over gletscherspleten springen was leuk. 
Onbeweeglijk vastgebonden in een mand in de lucht zweven en 
van het landschap genieten, daar had ik eens en voor altijd ge-
noeg van. Een paar jaar later kreeg ik van Alban een ansicht-
kaart waarop hoog boven de kabelbaan een groot, kleurig ha-
kenkruis het landschap “ontsierde”. Alban bracht de vakanties 
toen al door in zijn eigen huis. Zijn laatste adres was Waldhaus 
in Auen aan de Wörther See. Hij liet me dat huis zien, toen hij nog 
van plan was het te kopen.  
 Ik was blij dat hij eindelijk verlost was van zijn “astma-
adres”.  
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Over het ontstaan van de opera Lulu 
 
In het jaar dat ik Alban Berg leerde kennen, liep hij rond met 
het idee om een opera naar Büchners Leonce en Lena te compo-
neren. Hij begon daar een keer over zonder mijn mening te vra-
gen. Toen we elkaar pas kenden, zagen we elkaar niet zo vaak. 
Maar ik vermoed dat hij toen nog niet op zoek was naar een 
nieuwe tekst voor een opera. Het was nog voor de sensationele 
ontdekking van Wozzeck in Frankfurt. Hijzelf heeft het in een 
brief over mijn langzame werktempo, lang na het succes van Woz-
zeck in Berlijn. Het duurde een tijd voor hij weer over Leonce en 
Lena begon, maar al om mij te vertellen dat hij dat plan had op-
gegeven. Toen waren we al goed bevriend, maar ik had nog 
geen noot van Wozzeck gehoord.  
 In 1924 voltooide ik een toneelstuk. Hij en Helene hadden 
het manuscript van mijn eerste toneelwerk al gelezen en waren 
benieuwd naar het tweede. Tot mijn verrassing – ik zou haast 
zeggen: verbijstering – beviel mijn toneelstuk Alban zo, dat hij 
me meteen na eerste lezing vertelde dat hij besloten had het te 
gebruiken voor een opera. Ik zeg “tot mijn verbijstering”, niet 
uit valse bescheidenheid, maar ten eerste omdat ik niet zeker 
wist of het werk helemaal geslaagd was. Het was een toneel-
stuk in drie bedrijven met de werktitel In de kunstkring en speel-
de in een Weens artiestenmilieu. Twee bedrijven vond ik ge-
slaagd, maar aan het middelste bedrijf wilde ik nog verderwer-
ken. Alban was juist erg onder de indruk van het middelste be-
drijf en stelde nog een scène voor het derde bedrijf voor. Ten 
tweede: het stond me tegen om als librettist afgestempeld te 
worden. En dat zei ik eerlijk. Alban begreep dat wel, maar be-
riep zich op zijn langzame werktempo en dacht dat het toneel-
stuk als zodanig bekend zou zijn, voor het voltooid was als zijn 
opera. Hij probeerde korte tijd later ook Berthold Viertel, die 
toen nog zijn eigen toneelgroep Die Truppe had, nog voor mijn 
manuscript te interesseren. Maar dat werd niets, doordat de 
groep al gauw ontbonden werd. Uiteindelijk lukte het me om 
Alban het plan uit zijn hoofd te praten, al was het voor hem al-
leen maar uitgesteld. Zoals in zijn brieven te lezen is, kwam hij 
er telkens weer op terug. Wat hij het interessantste aan het stuk 
vond, was zoals hij telkens weer zei, de verhouding meester–
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leerling, het hoofdmotief van het stuk. Na de première van 
Wozzeck in Berlijn en het welhaast ovationele succes merkte ik 
dat hij nu de smaak te pakken had en werkelijk bezeten was 
van het idee van een nieuwe opera. We waren in Berlijn, want 
hij logeerde met Helene in het pension waar ik woonde. Voor 
zijn terugreis naar Wenen drukte hij me bij het afscheid op het 
station nog op het hart om een geschikte tekst voor zijn tweede 
opera te zoeken.  
 Toen ik in 1926 een tijdje in Wenen was, kwam hij direct na 
de begroeting met de verrassende mededeling dat hij eindelijk 
de juiste stof gevonden had. Hij had het toen al beroemd ge-
worden De dibboek van Anski een aantal keren bijgewoond en 
was vastbesloten. Hij was zo gelukkig, dat ik mijn bedenkingen 
voorlopig voor me wilde houden. Maar dat zag hij aan me en 
hij vroeg: ‘Wat is er? Ik dacht dat jij er wel als eerste vóór zou 
zijn! Wanneer heb jij De dibboek gezien?’ Ik had De dibboek van 
het gezelschap Habima in de Hebreeuwse versie nog niet ge-
zien. Toch had ik al in 1921 het toen in het Westen nog volko-
men onbekende werk een aantal keren gezien in het Jiddisj, ge-
speeld door het Wilnase Gezelschap. Ik had toen voor het eerst 
een reis naar het nieuw ontstane Polen gemaakt. Het was mijn 
eerste en laatste bezoek. Ik reisde met mijn vriend Karol Rat-
haus om daar de vakantie door te brengen en we bleven een 
paar dagen in Lemberg, toen al – of nog – het Poolse Lwów, 
“al”, omdat het tot 1919 het Oostenrijkse Lemberg geweest was 
en “nog”, omdat het in 1939 een Oekraïense provinciestad 
werd.  
 Meteen de eerste avond gingen we op advies van alle vrien-
den, joods en niet-joods, naar het theater om De dibboek te zien, 
dat in Polen al een aanzienlijk succes had. Het was een open-
luchtvoorstelling. Het was buiten, maar de voorstelling vond 
plaats op een niet al te grote binnenplaats, tussen goedkope 
huurhuizen in de joodse wijk. We zaten op ruwhouten banken 
en de juliavond was erg warm. Toch zou het een van de mooi-
ste en onvergetelijkste toneelavonden van mijn leven worden. 
In het Jiddisj, en door de Wilnaers meeslepend en extatisch ge-
speeld, was De dibboek een gelukstreffer van grote toneelkunst, 
waarin een volksstuk hoogstaande kunst wordt, omdat hier in 
een religieuze sfeer het folkloristisch-mystieke van de gebeur-
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tenissen op het toneel een volkomen eenheid werd met het pu-
bliek.  
 Ik schilderde voor Alban die zeldzame belevenis, die ik me 
toen levendig herinnerde, wat overigens nog steeds zo is. En 
hoe beter me dat lukte, hoe zichtbaar treuriger mijn vriend 
werd. Toen ik klaar was, zei Alban: ‘Jij denkt waarschijnlijk: dat 
was iets geweest voor Gustav Mahler en niet voor mij.’ Ik zei: 
‘Ook voor iemand als Gustav Mahler alleen in het geval dat hij 
een operacomponist was als jij en minstens zo joods als ik.’ – 
‘Waarom minstens?’ wilde hij weten. ‘Omdat het eigenlijk ie-
mand zou moeten zijn die bijvoorbeeld in Wilna woont, de stad 
die ze “het Jeruzalem van Litouwen” noemen.’ Impulsief als hij 
was, zei hij: ‘Ga dan met mij een paar weken naar Wilna. We 
gaan van de ene synagoge naar de andere, tot ik zeg dat ik het 
kan.’ Ik was bereid met hem naar Wilna te gaan. Maar ik was er 
niet van overtuigd dat hij het zou kunnen. En niet minder im-
pulsief dan hij zei ik dat.  
 Maar ik veranderde van mening, toen ik een paar dagen later 
Vachtangovs enscènering van De dibboek door Habima zag. Ik 
belde hem nog dezelfde avond. Hoe geweldig Vachtangovs re-
gie en het gezelschap Habima ook waren, de betovering van het 
Wilnase Gezelschap was weg. Dat kwam doordat de betovering 
van de echtheid en de eenheid niet in het werk zat, maar in het 
spel van de Wilnaers. Ik zei Alban al door de telefoon: ‘Je kunt 
het. We gaan naar Warschau en naar Wilna. Wat Vachtangov in 
De dibboek voor elkaar gekregen heeft, kun jij met je muziek ook. 
Jij bent namelijk niet alleen een goede componist, maar ook een 
goede regisseur, je eigen goede regisseur. Jij hebt Wozzeck niet 
alleen gecomponeerd, maar ook muzikaal in scène gezet. Een 
operaregisseur die jouw partituur kan lezen, zal de opera altijd 
zo regisseren als de noten van niet alleen de tekst, maar ook 
van de tussenspelen hem dicteren. Een regisseur die geen parti-
turen kan lezen en toch opera’s enscèneert, wat waarschijnlijk 
wel eens voorkomt, die enscèneert Büchner en niet jouw opera. 
Jouw Dibboek kan geen joodse opera worden, maar het wordt 
wel een goede opera.’ Ik beloofde het stuk voor hem te vertalen 
en te bewerken.  
 Alban ging aan de slag om de rechten te verwerven. Het 
duurde een tijd, tot Alban bericht kreeg dat er in Berlijn een 



 113 

Duitse vertaling verschenen was. We lieten het boek komen en 
na het lezen werd hij in zijn besluit ook nog door mij erg ge-
sterkt. Jammer genoeg kwam er niets van. De Weense pianist 
dr. Wilhelm Grosz bleek de rechten namelijk al verworven te 
hebben. (Ik verdacht de uitgeverij in Berlijn er toen van ten on-
rechte aanspraak op het copyright te maken, maar we wilden 
niet verwikkeld raken in zo’n conflict. Dr. Grosz heeft die opera 
nooit geschreven.) Daar was Alban lange tijd heel ongelukkig 
over. Op een dag maakte hij me een verwijt: ‘Kijk, als jij me 
jouw Kunstkring niet uit mijn hoofd gepraat had, had ik zelfs 
met mijn langzame werktempo de opera al klaar. Nu zijn er bij-
na vijf jaar voorbijgegaan en ik heb niks gevonden.’ Dat was in 
1928.  
 Om de een of andere reden herlas ik een paar toneelstukken 
van Gerhart Hauptmann. Waaronder ook En Pippa danst. Dat 
sprookjesstuk leek me voor Alban een geschikte operatekst. 
Met het oog daarop las ik het nog een keer en kwam tot de con-
clusie dat de vier bedrijven in drie samengevat zouden moeten 
worden. Dat stelde ik Alban bij de eerstvolgende gelegenheid 
voor. Hij kende het stuk. Hij herlas het meteen en zijn besluit 
stond vast. Jammer genoeg gedroegen ze zich bij uitgeverij Fi-
scher alsof ze een onschatbaar juweel bezaten. Na veel geonder-
handel en geschrijf gaf Alban het plan op, omdat de onredelijke 
eis van de uitgeverij hem tegenstond: vijftig procent wilden ze 
hebben. Alban had toen nog niet met Gerhart Hauptmann ken-
nisgemaakt. Later kreeg de grote toneelschrijver daar spijt van, 
niet omdat hij Alban en zijn muziek zo waardeerde, maar om-
dat hij Helene zo leuk vond, dat hij haar, zoals ze me angstig 
vertelde, in elk hoekje aflebberde, wat haar niets had kunnen sche-
len, als ze niet altijd zo bang was dat de ouwe bok een hartaanval 
kreeg. Na de kennismaking met Hauptmann besloot Alban ove-
rigens Pippa toch te componeren, maar pas nadat hij klaar was 
met Lulu.  
 Intussen had ik in die tijd het genoegen kennis te maken met 
de bekende acteur en schrijver van komedies Carl Rößler. We 
zaten vaak in café Museum met Roda Roda en dr. Löbel, en in 
dat gezelschap kwam er geen eind aan de anekdotes, want ook 
dr. Löbel was een kostelijke verteller. Als ik met Rößler alleen 
was, hadden we het meestal over Wedekind, met wie hij jaren 
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bevriend was geweest. Rößler was een literatuurkenner en had 
een scherp oordeel. Op een keer kregen we het over Wedekinds 
Doos van Pandora. Hij zei onder andere: vreemd dat Wedekind, 
die zoveel echte, originele vrouwenfiguren creëerde, juist bij de 
figuur van Lulu, die zijn beroemdste zou worden, geen blijk gaf 
van een erg vaste hand. Terwijl ze zo onweerstaanbaar moest 
zijn, was ze juist allesbehalve onweerstaanbaar. Eigenlijk was 
ze een kille vernielster en alleen in de ogen van haar slachtof-
fers zo’n betoverende figuur.  
 Ik werd door dat oordeel wantrouwig. Ik kende het werk 
van Wedekind goed, maar haalde het niet in mijn hoofd om de 
oude heer, die er niet uitzag als een schrijver of zelfs een acteur, 
maar als een imposante bisschop met emeritaat, tegen te spre-
ken. Maar zijn uitspraak prikkelde me om de toneelstukken te 
herlezen. Ik ontdekte dat hij met zijn uitlating over de figuur 
van Lulu niet helemaal ongelijk had. Maar ik ontdekte ook iets 
verrassends: wat een tekst voor Alban! Wat een taak voor hem! 
Wat een prikkel voor hem om Lulu muzikaal te geven wat We-
dekind literair niet helemaal gelukt was. Het enige gevaar: dat 
het, God verhoede, een muziekdrama werd. Dat gevaar leek me 
zo groot, dat ik een paar dagen rondliep met de gedachte dat 
idee gewoon voor me te houden. Want ik was er rotsvast van 
overtuigd dat Alban zich echt op dit idee zou storten en dat 
niets of niemand hem ervan af zou kunnen houden. Ten eerste 
was hij een groot bewonderaar van Wedekind en ten tweede 
was juist dat werk, dat door de jonge Karl Kraus in Wenen voor 
het eerst werd opgevoerd, een belevenis uit Albans jeugd waar-
over hij me vaak verteld had. Ik vroeg me nu echt af waarom 
hij er zelf niet op gekomen was dat het een goede operatekst 
voor hem zou zijn. Maar je wist het nooit. Tenslotte kenden we 
Pippa allebei goed en geen van ons was op het idee gekomen 
dat het een goede operatekst was. Ten derde: de neiging in We-
dekinds levenswerk tot épater le bourgeois was ook Alban eigen 
en was bovendien een van de nevendogma’s van de Schönberg-
kring. Maar een paar dagen volstonden voor mij om in te zien 
dat het idee te belangrijk was, voor Alban en zijn werk te be-
langrijk, en dat de reden voor mijn bedenkingen ook was dat ik 
er gewoon voor terugschrok om de verantwoordelijkheid er-
voor alleen te dragen. Daarom besloot ik het idee op de volgen-
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de manier te presenteren: eerst een paar voorwaarden stellen en 
pas dan de titel van het werk noemen.  
 Na mijn telefoontje kwam hij meteen en was heel verbaasd 
dat ik voorwaarden stelde. ‘Wil je misschien vijftig procent, net 
als uitgeverij Fischer?’ vroeg hij. Ik zei: ‘Ik loop al een paar da-
gen rond met zo’n goed idee voor jou – dat ik bang ben dat je je 
er zo op stort dat zelfs ik je er niet meer van af kan brengen. Het 
gaat om een werk waar jij al enthousiast over was, voor ik de 
naam van de dichter kende. Ik wil alleen niet verantwoordelijk 
zijn voor de tip. Voor je een besluit neemt, wil ik graag nog 
twee onbevooroordeelde getuigen vragen – ten eerste: Schön-
berg, van wie ik denk dat hij vóór is, en een ander, van wie ik 
vermoed dat hij eerder tegen zal zijn. Schrijf dus maar twee 
brieven: een aan Schönberg en een aan dr. Wiesengrund.’ Alban 
zei: ‘Die voorwaarde had ik waarschijnlijk ook zonder jouw 
plechtige inleiding geaccepteerd. Maar hoe moet mijn nieuwe 
opera heten? Zeg op!’ – ‘Je nieuwe opera wordt een soort mo-
derne Carmen. Hij gaat Lulu heten, dat wil zeggen, als het idee 
je wat lijkt.’  
 Om Albans verbluffing te beschrijven moet ik iets lenen bij 
Peter Altenberg, die ergens schrijft: Hij werd zo bleek als alleen 
mensen worden in een slechte roman. ‘Wanneer kwam je op dat 
idee?’ wilde Alban weten. Ik vertelde over mijn gesprek met 
Carl Rößler. ‘En daar heb je een hele week mee rondgelopen 
zonder mij iets te zeggen? Je hebt gelijk dat niemand me van 
dat idee af kan brengen. Ik ga meteen schrijven, en zelfs als 
Schönberg nee zegt, vind ik dat echt jammer, maar dan over-
tuigt het me niet.’  
 Van Schönberg kwam een kort telegram: Een verbluffend goed 
idee. Van dr. Wiesengrund kwam een brief, “zo diepzinnig”, dat 
Alban vroeg of ik die eerst “in het Duits” wilde vertalen. Er was 
onder andere ook het bezwaar dat ikzelf tegen mijn idee geop-
perd had, namelijk het gevaar dat het een muziekdrama werd. 
Natuurlijk had het op Albans besluit geen invloed en dat 
schreef hij Wiesengrund ook. Waarop Wiesengrund iets deed 
wat ik eerder verwacht had van een bedrijvige historicus dan 
van een aankomend componist: hij vroeg Alban om hem zijn 
brief terug te sturen. Wat Alban ook deed, niet zonder eveneens 
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als een historicus te handelen: hij maakte op zijn schrijfmachine 
een afschrift van de brief.  
 Zoals blijkt uit een brief, duurden de onderhandelingen met 
de uitgeverij ook deze keer lang. Maar uiteindelijk werden ze 
toch afgesloten met hulp van de weduwe van Wedekind. We 
bespraken daarna samen de vorm van het libretto en waren het 
altijd eens. Behalve over de laatste zin, waarmee de tragedie 
eindigt: Die mensen hebben niet eens een handdoek!, die hij na veel 
opgewonden discussies tegen mijn advies liet staan. Ik vind die 
zin nog steeds goedkoop sadisme, dat eerder storend werkt, ze-
ker als hij gezongen wordt. Ik vond dat de acteur die zin alleen 
moest spelen.  
 Mijn angst dat Lulu zou ontaarden in een muziekdrama bleef 
nog lang bestaan en ik maakte daar tegenover Alban geen ge-
heim van. Wat was ik gelukkig, toen Alban op een dag belde en 
vertelde dat hij zojuist een aria voor Lulu had gecomponeerd. 
Een coloratuuraria! Hij vroeg of ik wilde komen en speelde de 
aria voor. We dronken die middag een paar cognacs op Lulu’s 
gezondheid.  
 Zoals Alban in de brief schrijft, stelde Karl Kraus hem de 
oorspronkelijke versie van Lulu ter beschikking. Dat zou be-
treurenswaardige gevolgen krijgen. Alban ontdekte, vermoede-
lijk door een regieaanwijzing van Wedekind die in de gedrukte 
versie van het werk niet voorkomt, dat Casti-Piani een jood is. 
Daarop noteerde Alban bij een passage de regieaanwijzing jü-
delnd, “op zijn joods”. Ik was niet in de gelegenheid om uit te 
zoeken of die woorden in Wedekinds manuscript voorkomen 
of een toevoeging van Alban zijn. Jaren na Albans dood was 
Arnold Schönberg, die benaderd werd om de ontbrekende 
stukken van de opera te componeren, bereid om dat te doen. 
Maar toen hij in het manuscript op het woordje jüdelnd was ge-
stuit, wilde hij niet meer. Schönberg was net als Berg een groot 
bewonderaar van Karl Kraus, die het woord jüdeln in woord en 
geschrift vermoedelijk vaker gebruikt heeft dan een paar dozijn 
antisemitische Duitse en Weense schrijvers bij elkaar. Over hem 
zei een Wener ooit: Als iemand ergens in de kosmos iets zegt en het 
klinkt gejüdelt, dan hoort Karl Kraus in Wenen het. Schönberg wist 
dat net zo goed als ik en als hij niets te maken wilde hebben 
met een manuscript waarin het woord jüdelnd voorkwam, deed 
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hij dat beslist niet, omdat hij Alban verdacht van antisemitisme. 
Maar dat was al na de gruwelen van de Hitlertijd. Dat was niet 
leuk meer. Ik had het er met Arnold Schönberg over. Hij was 
onverbiddelijk. Niet dat ik hem probeerde te bewegen om de 
opera te voltooien. Ik heb altijd gevonden dat dat helemaal niet 
nodig was. Bovendien kan dat haast niet, zoals beroemde voor-
beelden laten zien. Maar ik wilde graag weten hoe verbitterd 
Schönberg daarover was.  
 Een jonge Amerikaanse vriend vertelde me ooit in Holly-
wood dat hij met toestemming van Schönberg een grammo-
foonplaat van een van diens werken gemaakt had. De B-kant 
van de plaat wilde hij gebruiken voor een werk van Alban. De 
jongeman, een musicus en opnametechnicus, vertelde hoe ver-
bluft hij was, toen Schönberg dat niet wilde. Ik troostte hem 
met het vermoeden dat Arnold Schönberg nooit ofte nimmer 
vrijwillig een plaat zou delen met een andere componist.  
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De herinneringen 
 

Tweede deel 
 
 
 
 
  



 119 

Gemanoeuveerde necrologie 
 
Op reis in Duitsland stuurde Alban een brief met daarbij een 
krantenknipsel. Het was een fictief in memoriam, getiteld Ne-
crologie van Alfred Polgar. Alban vond het grappige in memori-
am blijkbaar leuk en hij onderstreepte in de tekst alle passages 
waarvan hij dacht dat ze op hem van toepassing waren. Alle re-
gels zijn hier onderstreept zoals A.B. deed.  
 

Grafredes roemen datgene waardoor de man in de kist zich nuttig 
wist te maken voor zijn medemensen, zijn tijd en zijn wereld. De 
maatschappelijke functie die hij had toen hij het licht nog zag, 
wordt op zijn graf gezet en een goed einddiploma bevestigt dat hij 
voor een bepaald vak geslaagd is. … Maanzaadcake at hij zo graag. 
Hij droeg alleen slappe hoeden en voelde zich pas lekker als ze 
heel krom en gekreukeld waren. Hij sliep altijd zo dat hij zijn rech-
terknie (hij sliep altijd alleen op zijn rechterzij) zo optrok… Zijn 
ene hand lag onder het kussen en de andere… Daarentegen hield 
hij innig van zijn piano. Wanneer hij terugkwam van een reis, ging 
hij er meteen naartoe en streelde hem zoals een ruiter zijn zwarte 
paard. Onder het spelen hield hij zijn siga(a)r(et) in zijn mond en 
vaak viel er as op de toetsen. Hij liep een beetje gebogen en wan-
neer hij met iemand anders liep, altijd links, niet uit beleefdheid, 
maar omdat hij zich rechts onbehaaglijk voelde (zonder dat hij kon 
zeggen waarom). Bij het spreken gebruikte hij heel vaak het 
woordje “nietwaar?” en zijn lachen klonk vreemd genoeg twee oc-
taven lager dan zijn stem. Hij sprak als een tenor en lachte als een 
bas. Hij was astigmatisch… Kleingeld droeg hij in zijn linker-
broekzak, zijn boordmaat was 40 en zijn vloek “Verdomme nog 
aan toe”. In de bioscoop moest hij een beetje huilen, maar hij 
schaamde zich voor zijn tranen… In de marge van het muziekpa-
pier waarop hij zijn partituren schreef, tekende hij vaak cirkeltjes 
en vijfhoeken en arceerde die zorgvuldig… Hij kon grote hoeveel-
heden alcohol verdragen… ook liet hij soms zijn onderlip zakken…  

 
Ik had veel waardering voor Alfred Polgar als toneelrecensent, 
maar zijn maximen van levenswijsheid waren me te lollig, en 
deze necroloog is daar het beste bewijs van. Ik nam me voor er 
met Alban over te praten en bewaarde het krantenknipsel. 
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(Daardoor heb ik het nog steeds.) Intussen was ik mijn voorne-
men waarschijnlijk vergeten en er gingen na zijn terugkeer we-
ken voorbij tot hij er op een dag zelf over begon. Hij zei, niet 
zonder teleurstelling, dat een van zijn vrienden – een arts, 
wiens naam me ontschoten is – hem over Polgars necroloog 
vertelde, verrukt over het feit dat veel passages precies op hem 
van toepassing waren. En het waren meestal de opmerkingen 
die Alban voor zichzelf had opgeëist. Ik zei dat hij van mij niets 
te vrezen had, want op mij paste alleen het diepzinnige inzicht 
dat er mensen zijn die met opgetrokken benen slapen. Zonder 
gekheid: we amuseerden ons die middag doordat ieder van ons 
bijdragen improviseerde aan een in memoriam voor de ander. 
‘Begin jij maar,’ zei hij. Ik begon met te vertellen dat hij niet 
graag zijn gezicht waste. Want we hadden afgesproken dat we 
alleen werkelijk bestaande eigenschappen zouden noemen. ‘Dat 
is waar,’ zei hij, ‘maar hoe weet je dat?’ Er schoot me een scène 
bij Alban thuis te binnen die je moeilijk kon vergeten. Het was 
in 1928. Ik weet het jaar nog, want ik woonde toen in de Traut-
mansdorffgasse, schuin tegenover het huis van Berg. Dat jaar 
zagen we elkaar dagelijks, soms een paar keer per dag. Maar 
we troffen elkaar nooit ’s morgens, want anders dan Alban was 
ik mijn hele leven een onverbeterlijke laatopstaander. Afgezien 
daarvan waren de uren na het opstaan (wanneer dat ook was) 
altijd de tijd dat ik het beste kon werken. Maar de morgen dat 
die scène zich afspeelde hadden we een afspraak, want ik had ’s 
nachts het libretto uitgedacht voor een tweede opera, namelijk 
En Pippa danst en Alban tegen elven gebeld, waarop hij me be-
zwoer om meteen te komen en bij hem mijn eerste en zijn twee-
de ontbijt te gebruiken. Om elf uur belde ik aan. Nog voor het 
dienstmeisje fijntjes lachend de deur opendeed – het was An-
nerl al, die daarna jaren bij hen bleef – hoorde ik al tumult in 
huis en terwijl ze in lachen uitbarstte, zei Annerl: ‘Vandaag zult 
u wat beleven, meneer Morgenstern!’ en ze verdween lachend 
in de keuken. Het tumult kwam duidelijk uit de eetkamer, 
daarna uit zijn werkkamer en daarna weer uit de eetkamer – ik 
hoorde Helenes stem en Albans gehijg en haastig heen-en-
weergeloop. Uiteindelijk kwam Alban uit de eetkamer rennen 
met alleen een broek aan, met bloot bovenlijf en achter hem He-
lene in een wit schort en een natte spons in haar geheven rech-
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terhand, allebei verhit en buiten adem. Zonder te groeten 
kwam hij op me af rennen, greep me met beide handen en ter-
wijl hij mij als schild tegen Helene gebruikte, riep hij telkens 
hijgend: ‘Ze wil me wassen! Ze wil me alweer wassen!’ Als hij 
opgewonden was, sprak Alban zwaar Weens dialect. ‘Hij heeft 
al een week zijn gezicht niet gewassen!’ beweerde Helene, die 
al vlak voor me stond en met de spons uithaalde naar Alban, 
die achter mij wegdook voor dat gevaar. ‘Ze liegt!’ riep Alban, 
‘Ze liegt altijd! Geloof er geen woord van, Soma! Ik heb me 
maandag nog gewassen!’ – ‘Zondag was het,’ zei Helene, ‘en 
vandaag is het vrijdag.’ – ‘Het was maandag! Ik was mijn eigen 
nooit op zondag! Dan wassen de christenen zich! Ze liegt!’ 
Kortom: Alban bleek zijn gezicht niet graag te wassen. Hijzelf 
gaf toe dat het drie dagen geleden was, maar Helene beweerde 
dat er bijna een week voorbijgegaan was sinds de laatste ge-
zichtswassing! Nadat ze allebei weer op adem gekomen waren, 
gingen we naar de huiskamer en er begon een vrij rustige dis-
cussie over de noodzaak om je gezicht te wassen. Ik zie nog 
steeds de uitdrukking in zijn ogen, terwijl hij zijn gezicht met 
zijn handen betastte en mij telkens weer vroeg: ‘Kijk nou eens, 
Soma, ben ik vies? Ben ik vies?!’ Nee, hij was niet vies. Zijn 
voorname gezicht was niet bepaald gladgeschoren, maar onbe-
rispelijk met zijn zuivere gelaatstrekken, die toen (hij was begin 
veertig) nog door geen grammetje vet verdoezeld werden. He-
lene kon het niet laten om een diepgevoelde klacht te laten ho-
ren over Albans hekel aan wassen, zoals een moeder vertelt 
over de slechte eigenschappen van haar geliefde kind: met hu-
mor en met liefde en met niet weinig bezorgdheid. Het was een 
hartverwarmende scène en daardoor vergaten we alle drie de 
aanleiding tot mijn zo ongewoon vroege komst.  
 Nadat Helene zich in haar witte schort had teruggetrokken 
in de keuken, vertelde Alban mij heel serieus hoe schadelijk wa-
ter was, schadelijk van binnen en van buiten, schadelijk als 
drank en als schoonmaakmiddel. Daarna ging hij naar zijn boe-
kenkast, pakte een boek en las er passages uit voor. Het was 
een biografie van Michelangelo en Alban las een brief voor 
waarin de vader van de meester zijn zoon goede adviezen gaf. 
Ik herinner het me nog precies: Wees matig in alles, mijn zoon. 
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Was je zelden en je zult gezond blijven. Daarna voegde Alban er-
aan toe: ‘Je weet hoe oud Michelangelo geworden is.’  
 Net als alle levensgenieters nam Alban ook zulke maximen 
maar gedeeltelijk serieus. Matig was hij niet met eten en niet 
met drinken. Maar wat het wassen betreft volgde hij de advie-
zen van de oude Buonarotti. Toch zwom hij heel graag in het 
meer. En hij was een goede zwemmer met uithoudingsvermo-
gen. Toen ik bij de Bergs op bezoek was – het was aan de Ossia-
cher See – zwommen we twee keer per dag in het meer, een 
keer voor het middageten en een keer ’s avonds. Het zwemmen 
met Alban in de Ossiacher See had elke dag dezelfde vrolijke 
finale. Alban schoor zich altijd in het meer – waarschijnlijk om-
dat hij zich dan niet hoefde te wassen. En elke dag nadat hij 
zich verbazend snel geschoren had – hij had geen zware baard-
groei – viel een of ander onderdeel van zijn scheerapparaat in 
het meer. Elke dag doken we om het stukje te zoeken. Nooit 
vonden we er een terug. Elke week kocht hij een vooraadje ap-
paraten, maar hij verbruikte er niet te veel in een week, omdat 
niet altijd dezelfde onderdelen in het water vielen en hij de 
overgebleven resten van de apparaten kon combineren. Voor 
Helene moest hij de dagelijkse verliezen verzwijgen. Dat had ze 
heel vervelend gevonden, want Helene was behoorlijk gierig. 
Daar moet ik op een droevig moment nog op terugkomen.  
 Als verdere bijdrage aan het geïmproviseerde in memoriam 
schoot me te binnen dat hij nogal onhandig was met vreemde 
woorden en vaak heel komische effecten bereikte. Op een 
avond waren we allebei in gezelschap en leerden daar een bij-
zonder knap meisje kennen. Op weg naar huis vroeg ik of hij 
haar leuk vond. ‘Ah,’ zei hij met een verrukte uitdrukking op 
zijn gezicht. ‘Ze is gewoon grotesk!’ Toen hij mijn verbazing 
zag, vroeg hij: ‘Wat is er? Heb ik alweer wat doms gedaan? Wat 
zei ik?’ – ‘Je zei dat ze “gewoon grotesk” was.’ Hij barstte uit in 
schaterend gelach, dat zo aanstekelijk was dat ik meelachte, al 
wist ik nog niet wat er zo grappig was. ‘Weet je wat ik wou 
zeggen? Fascinerend! Ze is echt fascinerend.’  
 Af en toe improviseerde hij een bijdrage aan een in memori-
am voor mij: ‘Hij las en kende de literaturen van acht landen in 
hun oorspronkelijke taal, sprak vier talen vloeiend en allemaal 
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te snel. De enige taal die bij zijn spreektempo gepast had, was 
Italiaans. Maar dat sprak hij nou net niet.  
 S.M. hield van het Weense dialect. Maar die liefde was niet 
wederzijds. Op een dag vertelde hij dat hij gehoord had hoe een 
tramconducteur een ander tijdens een ruzie uitmaakte voor rot-
tig tijdstip. Jaren hebben we, Helene en ik, daarom moeten la-
chen.’  
 Dat klopt. Jarenlang hebben die twee me met dat rottige tijd-
stip geplaagd. Ik mag wel zeggen gepest. Zodra ze in mijn aan-
wezigheid iemand onzin hoorden zeggen, keken ze elkaar aan 
en minstens een van hen fluisterde tegen me: ‘een rottig tijd-
stip!’ Op een dag belde Alban om te vertellen dat er een mooi 
woordenboek van het Weens dialect verschenen was, dat hij dat 
meteen gekocht had en dat ik mocht komen bekijken. Opgeto-
gen liet hij het dikke boek zien. We gingen zitten en hij las me 
een paar passages voor met woorden en uitdrukkingen die 
zelfs hij niet kende en die hij prachtig vond. Daardoor aange-
moedigd stelde ik na een tijdje schuchter voor om misschien 
eens te kijken of er in het boek geen rottig tijdstip te vinden was. 
Alban sloeg het boek dicht, riep Helene uit de keuken en zei: ‘Je 
zult het niet geloven, maar Soma komt alweer aanzetten met 
zijn rottig tijdstip.’ Daarop moesten we zoals altijd alledrie la-
chen en toen we uitgelachen waren, stond ik erop dat ik het zelf 
na zou slaan. In plaats van me het boek even te geven, stond hij 
op, sloeg een arm om Helene en ze zochten allebei. In een ge-
spannen stilte hoorde ik Albans matte stem: ‘Nou ja!’ – ‘Wat is 
er, Alban?’ vroeg ik. Hij pakte mijn hand en wees met een vin-
ger de passage aan waar in het boek gedrukt stond: ellendig tijd-
stip. Ik zei: ‘En toch hoorde ik rottig tijdstip.’ Alban daarop: ‘Na-
tuurlijk heb je dat gehoord. Als er een ellendig tijdstip is, dan is 
er ook een rottig tijdstip.’ – ‘En jij hebt hem jarenlang gepest! 
Arme Soma,’ zei Helene. ‘Hoezo arm? Ik wist al die jaren zeker 
dat ik het goed gehoord had. Ik heb ook een verklaring voor dat 
scheldwoord bedacht. In veel talen bestaat het scheldwoord 
Pest die je bent.’ – ‘Waarom heb je dat niet uitgelegd?’ vroeg Al-
ban helemaal van zijn stuk. ‘Jullie lieten me nooit uitpraten. 
Telkens als ik een poging deed, lachten jullie zo antisemitisch, 
dat ik liever dom meelachte.’ Alban wilde boeten en stelde voor 
dat ik een straf bedacht.  
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 Dat wilde ik niet, omdat ik er allang begrepen had dat er een 
misverstand in het spel was. Alban dacht blijkbaar dat ik me 
voor het Weense dialect interesseerde, omdat ik het wilde leren 
en vooral spreken. Dat was niet zo. Ik had gemerkt dat taalta-
lent bij het leren van een dialect niet genoeg is. Ik had mede-
leerlingen van school die – net als ik – als volwassene naar We-
nen waren gekomen en na een paar jaar goed dialect spreken, al 
hadden ze veel minder aanleg voor taal dan ik. Maar ze waren 
“volksmensen”, die ook beroepshalve dagelijks omgingen met 
het Weense volk. Met taaltalent heeft dat niets te maken, maar 
wel met spreektalent, dat het leren van een spreektaal verge-
makkelijkt, maar niet essentieel is. Essentieel is dat je een volks-
mens bent. Eén voorbeeld: de populaire Sjolem Asj groeide op 
in Polen en werd daar bekend als Jiddisj schrijver. Toen hij naar 
Amerika ging, was hij al een wereldberoemd auteur. Stomver-
baasd was ik, toen ik hem voor het eerst Engels hoorde spre-
ken. Het was geen Engels, het was geen Amerikaans-Engels, 
het was het Engels van de joodse winkeliers, het toity-toit-dia-
lect van Brooklyn. Een boosaardige Jiddisje schrijver uit New 
York, tegenover wie ik blijk gaf van mijn verbazing, zei: ‘Dat is 
zijn smaak.’ Over de smaak van de schrijver van De God der 
wrake had ik al vroeg in mijn jeugd mijn eigen mening. Maar 
met zijn smaak is het dialect niet te verklaren. Hij maakte zich 
de spreektaal van Brooklyn eigen, omdat hij een volksmens 
was. Die smaak had hij als volksmens – de smaak van Sjolem 
Asj. Trouwens: ik kende in Wenen heel goede acteurs, geboren 
Weners, die heel goed het Weens van Schnitzler of van Hof-
mannsthal konden spreken, maar nooit het Weens van een echt 
volksstuk.  
 De lezer zal gemerkt hebben dat ik allang geen necrologische 
dingen meer improviseer met Alban. Ik ga hier alleen even over 
door, omdat ik me met weemoedig genoegen verbeeld dat hij 
het graag zou horen.  
 Het woordenboek van het Weens dialect was een van de vele 
in zijn niet zo grote bibliotheek. Hij hield van woordenboeken 
en bestudeerde ze ijverig. Daardoor kon hij Korngold sr. een 
keer een loer draaien. Die maakte in een kwaadaardige recensie 
van Wozzeck de opmerking dat daar een paar tonen “als een 
idee-fixe“ telkens terugkwamen. Alban vond het leuk om de ge-
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leerde recensent een lesje te leren. Hij hield de kwaadaardige 
recensent een citaat uit een lexicon voor dat de idee-fixe, zo’n 
herhaling van een paar tonen, definieerde als het wezenlijke 
van een variatie.  
 
Alban had een zuster die Smaragda heette. Geen gewone naam 
voor een Weense. Hij legde een keer uit waar haar naam en de 
zijne vandaan kwamen, want Alban is ook niet bepaald een 
Weense heilige. Zijn vader had in zijn kunsthandel een com-
pagnon, een Griek. Ze waren goede vrienden en de compagnon 
was peetvader van twee kinderen. Ter ere van hem kregen de 
twee kinderen namen naar zijn smaak. Smaragda was een goed 
musicus. Ze speelde vaak samen met Alban. Ze speelde veel be-
ter piano dan hij. Ze was pianolerares van beroep. Smaragda 
was de enige van de vier kinderen die veel op Alban leek. Ze 
had zijn grijsblauwe ogen en de lichtgebogen neus. Boosaardige 
vrienden vonden haar gezicht “net Alban, alleen mannelijker”. 
Ze was een overtuigde en strijdbare lesbienne. Haar vriendin 
was een Zwitserse, mevrouw Keller. Ze woonden samen en tra-
den op als echtpaar. Hoewel homoseksualiteit in Wenen – toen 
tenminste – heel zeldzaam was, hoorde mevrouw Keller bijna 
tot de familie, want beiden, Alban en Helene, hadden helemaal 
geen vooroordelen. Dat ging zover, dat er een keer de volgende 
vermakelijke situatie ontstond. Alban had een belangrijk per-
soon te gast – ik kan me niet meer herinneren wie. Het was een 
vrij groot gezelschap en deze keer was het lesbische paar niet 
uitgenodigd. Het paar was zo verontwaardigd dat er een grote 
familieruzie ontstond. Smaragda gebruikte die om Alban te 
verwijten dat hij kleinburgerlijke opvattingen had. Alban was 
zo beledigd dat hij besloot mij te hulp te roepen om die ruzie te 
beslechten. Smaragda vond dat best, want ze had het volste 
vertrouwen in mijn onbevooroordeeldheid. Maar mevrouw 
Keller niet. Ik verdedigde Alban natuurlijk en zei haar dat ik 
lang niet zo onbevooroordeeld was als Alban en dat het ge-
woon grotesk was om juist hem kleinburgerlijkheid te verwij-
ten. Uiteindelijk dreef ze me in het nauw met persoonlijke vra-
gen: of ik Smaragda en haar in zo’n geval niet uitgenodigd had. 
Ik zei: niet als ik nu net een gemeenteraadslid te gast had. Uit-
eindelijk werd ze zo fanatiek dat ze me vroeg of ik Smaragda en 
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haar ook niet uitgenodigd had, als Smaragda een man geweest 
was. Op die domme inval reageerde ik met een joods spreek-
woord uit Oost-Europa: ‘Als oma wielen had, was ze een calè-
che.’ Smaragda, die de man was van het stel, was in elk geval 
niet het lesbische type dat ze wel eens “vechtjas” noemen. Ze 
was tenger, klein van postuur en op en top een dame. Ze had 
veel gevoel voor humor en zo eindigde het oordeel over Alban 
met hilariteit.  
 
Alban verzweeg jarenlang voor me dat hij een broer Charly 
had. Op een dag verscheen die broer onaangekondigd en Alban 
vond het zichtbaar onaangenaam ons aan elkaar voor te moeten 
stellen. Nadat hij afscheid had genomen, zei Alban opgelucht: 
‘Mijn broer is een volksjongen. Ik had niet gedacht dat jullie zo 
goed met elkaar konden praten.’ Hij was een zakenman, klein-
burgerlijk, alleen niet van een type zoals in Wenen of in Oos-
tenrijk gebruikelijk was, maar eerder een soort Amerikaanse 
Babbitt. Ik kende het boek van Sinclair Lewis toen al en wil bij 
deze gelegenheid graag zeggen hoe verbazingwekkend en jam-
mer ik het vind dat Amerikaanse literatuurcritici dat boek te-
genwoordig onderschatten, al was het terecht een wereldsucces 
en zeker Sinclair Lewis’ beste boek. Zijn boek is een van de ge-
lukstreffers in de romanliteratuur: de ontdekking van een type 
mens dat bijna tastbaar was, volkomen levensecht, en tot dan 
toe als zodanig niet zichtbaar in de literatuur.  
 Ik vond het heel fijn om kennis te maken met Charly. Tot 
dan toe begreep ik nooit waarom mijn goede, nobele vriend Al-
ban een fanatieke fan van sportclub Rapid was. Dat was een van 
de beste voetbalteams van Wenen, maar het was een team dat 
met grove middelen streed en niet bepaald tot de sportieve elf-
tallen hoorde, die er in Wenen ook waren. Het sportiefste team 
was volgens mij sportclub Admira, waar ik jarenlang fan van 
was, tot de joodse sportclub Hakoah op de voorgrond trad en 
zelfs kampioen van Wenen werd. Daarna verdeelde ik mijn lo-
yaliteit tussen die twee teams. Alban had niets tegen mijn be-
wondering voor Hakoah, maar als Rapid tegen Admira speelde, 
kregen we wel vaak heftige ruzie. Bijna zo heftig als verder al-
leen onze discussies over Richard Wagner. Na elke wedstrijd 
die Rapid van Admira won, kon hij het niet laten om de belang-
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rijkste artikelen over de overwinning op te sturen of persoonlijk 
te komen brengen. Na elke wedstrijd die Admira van Rapid won, 
stuurde hij me karikaturen van de Admira-spe-lers, die hij zelf 
tekende, of bij de artikelen afgedrukte foto’s van de spelers, 
waarop hij de gezichten op een leukbedoelde manier met lange 
neuzen en oren verminkte. Zijn favoriete slachtoffer was de 
rechtsbuiten van Admira, een grofgebouwde, onhandig ogende 
speler, die in de volksmond om zijn logheid burgemeester heette, 
maar desondanks een van de succesvolste goalgetters was. Bij 
een van Albans brieven, die ik bewaard heb, zijn nog een paar 
karikaturen van burgemeester Siegl gevoegd.  
 Ondanks zijn fanatieke belangstelling voor voetbal was Al-
ban geen groot kenner van het spel. Niet eens een kenner van 
de spelregels, zoals ik op een dag, na vele jaren gemeenschap-
pelijk bezoek aan voetbalvelden, tot mijn verdriet ontdekte. 
Voetbalkenners vinden het vast leuk om te lezen dat Alban een 
keer opgewonden en ongerust werd, toen de scheidsrechter na 
een grove overtreding van Rapid in het strafschopgebied een 
strafschop toekende. ‘Dat is gemeen!’ riep hij luid, ‘dat kan niet! 
Er staat helemaal geen verdediger tussen!’ Dat er iets als een 
strafschop bestaat, wilde hij niet van me aannemen. Pas toen 
Charly dat bevestigde, zag hij in dat er bij voetbal zo’n regel be-
stond. Fan zijn van een sportclub is blijkbaar te vergelijken met 
het lidmaatschap van een politieke partij; zoiets waart in fami-
lies rond.  
 Maar Alban was niet de enige intellectueel die door een 
broer aangestoken werd met liefde voor die sportclub. Een stu-
diegenoot van me, helemaal geen volksman, hoorde ook tot de 
fanatieke fans van Rapid. Zijn favoriet in het team was een ver-
dediger die Schramseis heette. Dat was een steviggebouwde 
jongen, lichtblond en met helblauwe ogen, wat Amerikanen een 
tough guy noemen. Op een dag, toen het elftal volgens traditie 
het veld op kwam rennen en hij Schramseis stralend in de zon 
zag, zei hij verrukt tot de man die met hem mee was: ‘Kijk, 
Schramseis, het blonde beest!’ Een volksman die voor hem 
stond, draaide zich om en brulde: ‘Jij scheldt hem uit voor 
beest? Schramseis? Onze Schramseis?!’ En voor dr. Adler kon 
uitleggen wat bij Nietzsche blond beest betekent, had hij al een 
flinke draai om zijn oren te pakken. Hartelijk lachend vertelde 
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het slachtoffer me het voorval, blijkbaar met onverminderde 
liefde voor Schramseis en zijn Rapid-fans.  
 
Alban Berg hield van jazz, net als Schönberg zelf en alle andere 
leerlingen. Toen hij op een dag een interview las met de be-
roemde violist Bronislaw Hubermann, waarin onder andere iets 
negatiefs over jazz gezegd werd, was hij zo verontwaardigd dat 
hij mij meteen moest vertellen hoe verontrust hij was. Omdat 
hij me telefonisch niet kon bereiken, liet hij in mijn woning een 
briefje achter: Heb je gelezen wat die Hubermann van jou over jazz 
gezegd heeft? Die kan misschien goed viool spelen, maar zeker geen 
Beethoven! Later ontkende Hubermann dat hij dat over jazz ge-
zegd had. Een jaar later, toen de Amerikaanse violist Krasner 
bij Alban een vioolconcert bestelde, begon Alban zich meer 
voor vioolconcerten te interesseren. Ik nodigde hem uit om mee 
te gaan naar een concert waar Hubermann het vioolconcert van 
Beethoven zou spelen. Hij was meer dan tevreden over Hu-
bermanns prestatie en zei: ‘Nou geloof ik zijn dementi ook.’  
 
Richard Strauss was zijn bête noire. Meer dan eens ging hij ach-
ter de piano zitten om me “ordinaire” passages uit Strauss-ope-
ra’s voor te spelen en als tegenhanger “nobele, fijnzinnige” pas-
sages uit de muziek van de miskende Alexander von Zemlins-
ky. (Volgens mij was die voortreffelijke componist een slachtof-
fer van de libretti die hij uitzocht, net als zijn grote leerling Ar-
nold Schönberg.) De Alpensymfonie noemde hij onweergoj-mu-
ziek. (Onweergoj noemden ze in Midden-Europa, vooral in to-
neelkringen, een kerel die alleen al fysiek met zijn opzichtige 
ariërdom te koop liep). Het kostte hem weinig moeite om mij 
ervan te overtuigen dat Elektra het origineelste en sterkste werk 
van Richard Strauss was.  
 
De titel van dit hoofdstuk, Gemanoeuvreerde necrologie, is niet 
van Alban en niet van mij, maar van de dichteres Else Lasker-
Schüler. De beroemde voordrachtskunstenaar Ludwig Hardt, 
met wie ik al jaren bevriend was, nam Alfred Polgars Necrologie 
op in zijn Vrolijke avonden. Als toneelrecensent had ik me strikt 
gehouden aan het principe om nooit te laat te komen voor een 
voorstelling en nooit te vroeg weg te gaan. Desondanks was ik 
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bij die Vrolijke avond in Berlijn te laat. Ik stond alleen voor een 
gesloten deur, toen er na een paar minuten een vrouw aan-
kwam. Ik had die vrouw nog nooit gezien, maar herkende haar 
meteen. Ze had twee donker flakkerende ogen met de glans van 
zwarte olijven, lang, sliertig haar en een hoedje op haar hoofd. 
Ze zag eruit als een belangrijke waarzegster: Else Lasker-Schü-
ler. Ze keek mij onderzoekend aan en vroeg: ‘Hebt u gezien wat 
Hildenbrandt mij vandaag heeft aangedaan?’ Ik nam aan dat ze 
me voor iemand anders aanzag, maar ik antwoordde: ‘Ik heb 
het Berliner Tageblatt vandaag nog niet gelezen,’ op een toon 
van oprechte spijt dat ik niet in staat was de dichteres, voor wie 
ik veel respect had, van dienst te zijn. Ze begon uit te leggen 
wat haar overkomen was, maar onderbrak zichzelf, toen de 
zaaldeur openging en we gingen allebei gauw naar binnen.  
 Ludwig Hardt, die anders het risico had kunnen nemen uit 
een telefoonboek voor te lezen en daarmee de lachers op zijn 
hand te krijgen, flopte vanavond totaal met Polgars necroloog. 
Niemand voelde zich geroepen om te applaudisseren. Na af-
loop ging ik naar mijn vriend in de solistenkamer, waar ik Else 
Lasker-Schüler terugzag. Hardt stelde me voor en voegde er 
spottend aan toe: ‘Maar voor hem moet u oppassen, mevrouw 
Lasker-Schüler. Die meneer is niet ongevaarlijk.’ – ‘O nee,’ zei 
Else Lasker-Schüler, ‘die is niet gevaarlijk met zijn trouwhartige 
ogen. Ik ken u al, ik heb u immers aangesproken. U dacht dat ik 
u voor iemand anders aanzag.’  
 We gingen naar een restaurant, waar al een paar bewonde-
raars van Hardt aan tafel zaten. In de loop van de avond kreeg 
Else Lasker-Schüler het over het programma van de voor-
drachtsavond en vroeg Hardt een beetje bruusk: ‘Waarom heb 
je die grappige Necrologie van Polgar voorgedragen? Je hebt an-
ders toch altijd een uitgelezen programma.’ Hardt vroeg: ‘Vond 
jij het ook niet leuk?’ – ‘Nee hoor,’ zei ze, ‘bij Polgar is alles al-
tijd zo gemanoeuvreerd.’ Hardt wierp mij een verrukte blik toe. 
Een argeloze tafelgenoot wilde weten: ‘U bedoelt waarschijnlijk 
“gemaniëreerd”?’ Maar een blik van Else Lasker-Schüler, zacht-
moedig en treurig, zette hem gauw op zijn plaats.  
 In Wenen vertelde ik Alban Berg over mijn ontmoeting met 
de dichteres en over Polgars gemanoeuvreerde necrologie. Van-
af die dag bestond Alfred Polgar voor Alban niet meer. Want 
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Else Lasker-Schüler was al vele jaren de door Karl Kraus ge-
kroonde, terecht gekroonde, grootste dichteres van onze tijd. 
Dus was ze dat voor alle lezers van Die Fackel. Dus ook voor 
Alban Berg. En ook voor Ludwig Hardt, die altijd al groot res-
pect voor Else Lasker-Schüler had, zonder eerst de Weense kro-
ning door Kraus af te wachten.  
 
Alban Berg werd vijftig jaar. Als mens was hij het en volgens de 
kalender. Als kunstenaar, als componist was hij een jaar of vijf-
endertig. Mystieke denkers beweren dat te vroeg gestorven 
kunstenaars hun levenswerk voltooid hebben, alsof ze hun 
vroege dood voelden aankomen. Dat is valse en op zijn minst 
verouderde mystiek. Ze nemen aan dat ieders dood voorbe-
stemd is. We weten tegenwoordig dat er geen dood bestaat, al-
leen een sterven. Hoe zou de levensduur van een groot deel van 
de mensheid anders aanzienlijk verlengd kunnen worden 
dankzij de betere hygiëne en de betere geneeskunst? Het is niet 
waarschijnlijk dat juist een deel van de mensheid in de twintig-
ste eeuw en juist in de landen waar in deze tijd op grote schaal 
gemoord werd en gemoord wordt, die genade verdient. Mozart 
heeft beslist een levenswerk achtergelaten dat alleen een bege-
nadigde gegeven is. Het is genoeg voor ons en onze verruk-
king. Maar was het genoeg geweest, als hij was blijven leven? 
Of Schubert? Misschien de zuiverste bron van scheppende lief-
de in de muziek. Lees de korte brief maar waarin hij zijn onge-
neeslijke ziekte noemt en bedenk in tranen hoeveel levensleed 
en levenslust er nog zat in die vruchtbaarste schepper van alle-
maal. Dat geldt denk ik voor alle jonggestorvenen, of ze nu een 
zogenaamd natuurlijke dood gestorven zijn of, zoals Alban 
Berg, aan een ongeluk ten offer zijn gevallen.  
 
Alban Berg heeft voor het succes van zijn Wozzeck niet veel mu-
ziek geschreven. Dat heeft verschillende oorzaken. De strenge 
leer van de meester verhinderde luchthartig componeren, wat 
in andere scholen vruchtbaar wordt gevonden. Je schrijft wat 
op, zet er een nummer boven – en je hebt een opus. Er is een 
werk geboren. Arnold Schönberg heeft heel wat leerlingen het 
componeren helemaal ontwend en hen verwezen naar andere 
muzikale gebieden.  
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 Aantekening 1942: na een diner bij Schönberg thuis in Santa 
Monica, Californië, wilde Schönberg de radio-uitzending van 
de Zevende symfonie van Sjostakovitsj horen. Hanns Eisler was 
erbij en een paar andere musici, van wie ik de namen niet meer 
weet. Toen was Schönberg, die anders geen vriend van Sovjet-
rusland was, door de successen van de Russen aan het oostfront 
van gedachten veranderd, anders had hij echt geen avond met 
gasten bij de radio gezeten. Toen het concert afgelopen was, 
heerste er lange tijd diepe stilte. Iedereen wachtte tot Schönberg 
iets zou zeggen. Hij liet ons lang wachten. Tot iemand die het te 
lang vond duren iets durfde te zeggen: ‘… Maar als je bedenkt 
dat zo’n jonge man al aan zijn zevende symfonie is, moet je toch 
toegeven dat het een hele prestatie is.’ Waarop Schönberg zei: 
‘Bij deze manier van componeren moet je hem dankbaar zijn 
dat hij niet al bij zijn zevenenzeventigste symfonie is!’  
 Alban was een echte Wener. De besten van die veelgeroemde 
en veelgesmade mensensoort hebben een eigenschap die in zui-
vere vorm alleen in die stad voorkomt. Een Wener die die naam 
verdient kan zichzelf wel serieus nemen, maar gewichtig doet 
hij niet. Deze nobele instelling heeft ook een slechte kant. Die 
houdt in dat hij elke hindernis niet alleen uit de weg gaat, maar 
gewoon rechtsomkeert maakt. En hindernissen zijn er overal 
meer dan genoeg. En heel wat voor een componist die atonale 
muziek maakt, een theoretisch toepasselijk en toch fataal adjec-
tief, dat een onwetende juist opvat als een waarschuwing voor 
muziek die met opzet niet wil klinken. Het gevolg: je compo-
neert voor het archief. Geen wonder dat je al gauw de naam 
krijgt dat je lui bent.  
 Alban zelf kwam al gauw vrijwillig voor die eigenschap uit 
en maakte vaak grappen over zijn luiheid. Ook over de mijne. 
Dat was voor mij een keer aanleiding om hem de joodse anek-
dote over de twee luiaards te vertellen: twee reizigers komen in 
een stadje naar de weekmarkt. Ze kennen elkaar niet, tot ze el-
kaar ontmoeten in het enige hotel van het stadje. Moe als ze zijn 
na een dag werken vragen ze ieder een kamer voor de nacht. 
Omdat er geen eenpersoonskamers vrij zijn, biedt de waard een 
tweepersoonskamer aan. Die nemen ze. Nadat ze samen gege-
ten hebben, gaan ze naar hun kamer en naar bed. Ze vergeten 
allebei de olielamp uit te doen. Een tijd liggen ze allebei te 



 132 

wachten tot de ander uit bed stapt om de lamp uit te doen – 
zonder resultaat. Na lang wakkergelegen te hebben zegt de een: 
‘Ik kan niet slapen als de lamp brandt. We moeten de lamp uit-
doen.’ Daarop zegt de ander: ‘Dat lig ik al de hele tijd te den-
ken. Maar ik was te lui om het te zeggen.’ Vaak ruzieden we 
samen, Alban en ik, wie van ons de eerste en wie de tweede 
was.  
 Helene vertelde dat ze hem vaak in zijn werkkamer opsloot 
en de sleutel bij zich hield om hem te dwingen tot componeren, 
wat hij niet ontkende. Maar toen ze er niet bij was, vertelde hij 
dat hij in zulke gevallen toch niet componeerde, maar een fles 
cognac die hij voor zulke gevallen onder de sofa had verstopt, 
tevoorschijn haalde en zich daarmee troostte. Helene beweert 
nu dat ze wist van die verborgen fles cognac. Dat geloof ik niet. 
Na de dood van hun man weten weduwen van kunstenaars 
van alles. Muziekweduwen worden alwetend. Cosima Wagner 
heeft hier school gemaakt. In Wenen noemden ze een nog kort-
geleden gestorven muziekweduwe De lastige weduwe. Een ande-
re noemde ik in New York De ontketende weduwe.  
 In een van zijn brieven vertelt Alban dat bekend is geworden 
dat hij een opera op de tragedie Lulu schrijft, wat we geheim 
wilden houden. Om me te troosten voegt hij er de grap aan toe 
die al de ronde deed in Wenen, ook bij de uitgeverij: We hopen 
maar dat Alban Berg voor het einde van de eeuw klaar is met zijn 
“Lulu”. Dat vond hij altijd leuk, al was zijn reputatie van lang-
zame componist allang achterhaald. Sinds hij met het sensatio-
nele succes van de Wozzeck-suite op het muziekfestival in 
Frankfurt am Main de smaak te pakken had gekregen, was hij 
een heel harde werker geworden. Het kostte hem zelfs weinig 
moeite om op bestelling te componeren. Zo is zijn aria op tek-
sten van Baudelaire ontstaan. Ook zijn Vioolconcert was er nooit 
gekomen, als Krasner het niet besteld had. Dat er zo’n lange tijd 
verstreken is tussen Wozzeck en Lulu komt doordat hij na het 
succes van zijn eerste opera een jaar of vier een geschikte tekst 
zocht. Hij was ook bij het zoeken heel ijverig en las onvermoei-
baar hele stapels manuscripten die ijverige librettisten hem toe-
stuurden.  
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Hij was een ijverige lezer, vooral van romans en poëzie. Zijn lie-
velingsschrijvers waren Peter Rosegger en Adalbert Stifter. Hij 
las graag Joseph Roth, Robert Musil en Gottfried Keller. Hij 
vond het vaak jammer dat hij geen klassiek gymnasium, maar 
een gewone middelbare school had gehad. Maar daar had hij 
geen zichtbare schade van ondervonden. Hij had een trefzeker 
gevoel voor het echte en een uitgelezen smaak voor nieuwe 
waarden. Toen ik hem nog tijdens het leven van Franz Kafka 
het boek De plattelandsarts voor zijn verjaardag gaf, belde hij 
twee dagen later en vroeg heel opgewonden: ‘Waarom heb je 
nog nooit iets over die man verteld? Waarom heb ik nog nooit 
van hem gehoord?’ – ‘Ik was voorzichtig,’ antwoordde ik. 
‘Franz Kafka is een Prager. Je hebt een oudere vriend dan ik, 
die ook een Prager is: Franz Werfel. Vraag hem maar, waarom 
hij je niks over Kafka verteld heeft.’ Het duurde niet lang of Al-
ban kwam met bericht van Franz Werfel: ‘Dat is net iets voor 
hem, voor Soma Morgenstern, dat hij Kafka een groot schrijver 
vindt.’ (Dat is inderdaad net iets voor mij.)  
 Van de hedendaagse componisten hield hij van Janáček. Om 
zijn opera Uit een dodenhuis te zien reisde hij twee keer naar Bra-
tislava. De tweede keer voor mij, omdat ik de opera nog niet ge-
zien had. Net als de hele Schönbergschool waardeerde hij Béla 
Bartók, Sergej Prokofjev, Maurice Ravel en Alexander von Zem-
linsky. Zijn bête noire was, zoals gezegd Richard Strauss: ‘Die 
componeert met plastiline.’ Karl Kraus schrijft ergens over 
d’Annunzio, wiens taal door een journalist als brokaat verheer-
lijkt werd: ‘Ik laat geen brokaat in mijn oor lopen.’ Alban Berg 
zei, blijkbaar met een toespeling daarop: ‘Ik laat geen plastiline 
in mijn oor lopen.’  
 ‘De recensenten die Mahler het te grote orkest en het titani-
sche verwijten,’ zei hij een keer, ‘bewonderen de kracht van de 
Alpensymfonie. Maar de ware kracht ligt bij Mahler. De Alpen-
symfonie is alleen een geweldig kabaal – echt een heidens ka-
baal.’ In een concert waarin ik voor het eerst Don Juan van 
Strauss gehoord had, kwam hij uit de loge naar mijn stoel in de 
parterre en vroeg heel streng: ‘Hoe is het je niet bevallen?’ Ik 
zei: ‘Het is een schitterend virtuoos stuk voor een orkest.’ – ‘Dat 
is het. Maar is dat alles wat je erover kunt zeggen?’ – ‘Ik ben 
geen musicus, Alban. Als schrijver kan ik alleen maar zeggen: 
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‘Het is net of iemand die me ervan wil overtuigen dat hij heel 
erotisch is, zijn gulp opentrekt om het te laten zien.’ Lachend 
rende Alban weg om het meteen te herhalen voor Alma Mahler, 
die me vervolgens vanuit de loge doorboorde met haar toneel-
kijker en met een gehandschoende vinger dreigde.  
 
Anton Webern mocht hij als vriend en waardeerde hij erg als 
liedcomponist. Hij vond hem ook een uitstekend dirigent. Ik 
kreeg de kans om Webern als dirigent te leren kennen, toen hij 
de grote koorsymfonie van Mahler instudeerde en Alban me 
meenam naar een paar repetities. De generale repetitie werd 
door de toehoorders enthousiast ontvangen. Maar meteen daar-
na meldde Webern zich ziek en zegde af. Hij werd vervangen 
door een middelmatige dirigent, wie de vernederde vrienden 
van Webern nog dankbaar moesten zijn dat hij het wilde doen. 
Was het plankenkoorts? Niet zo’n nuttige eigenschap voor een 
dirigent. – – Een paar weken later zei Webern dat hij helemaal 
niet ziek geworden was. Hij beweerde dat hij nog niet klaar was 
met repeteren. Hij had nog een aantal repetities nodig gehad. 
Het was nog niet allemaal zoals hij wilde. Hij was als compo-
nist een perfectionist die fanatiek naar volmaaktheid streefde. 
Dat kon hij zich als meester van de kleine vorm zijn hele leven 
permitteren. Een dirigent kan zich dat permitteren, als hij zijn 
eigen orkest heeft en als een dictator het aantal repetities kan 
bepalen.  
 
Ik ken een dirigent die ook een perfectionist is en het toch na 
een generale repetitie niet opgeeft. Dat hij altijd uit het orkest 
krijgt wat hij verwacht, mag je niet aannemen. Toch is hij zijn 
hele leven een perfectionist gebleven. En hij heeft tot zijn eigen 
geluk en dat van het publiek een lang leven. Hij is nu boven de 
tachtig en heeft zijn grootste successen bereikt op hoge leeftijd 
in een vreemd land. Ik heb het over Otto Klemperer. Ik hoorde 
Klemperer toen hij nog jong was, in Berlijn, waar ik op een dag 
in een brief van Alban Berg de vraag las: Wat vinden ze in ònze 
kringen van Klemperer? Ik antwoordde in een brief die jammer 
genoeg niet te vinden is. Helene beloofde die brief en nog ande-
re onvindbare brieven van mij te zoeken. Ik heb waarschijnlijk 
verteld hoe enthousiast ze in Berlijn waren over operadirigent 
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Klemperer, maar ik denk niet dat ik in die brief het geheim van 
Klemperers dirigeerkunst kon verklaren.  
 Vele jaren en vele catastrofes in de wereldgeschiedenis later 
hoorde ik Klemperer in Londen. Het was in 1957. Klemperer 
was toen 72 en in Engeland als dirigent inmiddels een god ge-
worden. Na het eerste concert zou ik hem in de solistenkamer 
afhalen. Toen ik binnenkwam, zat hij nog verhit met een non-
chalant omgeslagen dressing gown in een leunstoel met de parti-
tuur van de Beethovensymfonie in de hand. Ik had mijn vriend 
nog nooit in een dressing gown gezien. Quite a sight. Klemperers 
dressing gown kon je als een tent opslaan voor een groep. Hij 
greep met zijn rechterhand mijn hand en verdiepte zich weer in 
de partituur. ‘Help even zoeken. Ik heb de eerste klarinettist er-
gens een paar keer gezegd dat het geen f is, maar een fis, en nou 
speelt hij tijdens het concert een f!’ Ik hielp niet met zoeken naar 
de fis. Ik keek naar hem. Een bezetene? Nee, een liefdevolle no-
tenherder. Hem had de muziek al haar noten toevertrouwd. Hij 
hoedde al zijn notenschaapjes, opdat er geen, ook niet het klein-
ste, schade ondervond. Hij hoefde geen gelijk te krijgen tegen-
over een klarinettist. Hij was op zoek naar het verloren noten-
schaapje. Intussen kwam zijn dochter Lotte (zonder wie Klem-
perer zich de laatste twintig jaar niet had kunnen bewegen) er-
bij en zei dat een lid van het Koninklijk Huis, een duke zus-en-
zo, hem wilde begroeten. Klemperer liet zich niet van de jacht 
op de verloren fis afleiden. Toen Lotte de duke binnenbracht, 
stak Klemperer zijn linkerhand naar hem uit (met zijn rechter-
hand hield hij mij nog steeds vast) en zei zonder hem aan te kij-
ken: ‘Thank you, thank you. Good-bye, good-bye.’ En hij zat al 
weer met zijn neus in de partituur. Bij die gelegenheid ontdekte 
ik het geheim van zijn eeuwige jeugd. Fysiek is Klemperer een 
reus. Als musicus is hij groot. Maar dat hij het zo lang is kun-
nen blijven, heeft hij te danken aan het geluk dat hij zijn leven 
lang altijd een heel groot kind gebleven is. Hij is ooit verliefd 
geworden op de muziek en heeft die liefde zuiver weten te be-
waren. Een jaar geleden hoorde ik hem weer in Wenen, in vijf 
concerten en ontelbaar veel repetities. Hij was nu ruim drieën-
tachtig en nog steeds dezelfde als dirigent, als vriend, als mens 
met een ontvankelijk gemoed voor alles wat er in de wereld ge-
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beurt. Maar in de eerste en de laatste plaats nog steeds wat hem 
jong gehouden heeft: een muziekgek.  
 
Zoals blijkt uit zijn brieven, was Alban een hartstochtelijk thea-
terbezoeker. Ik nam hem zo vaak mogelijk mee naar premières. 
Dat ging zo: als mijn tweede plaats vrij was, belde ik Helene en 
nodigde haar uit. Haar antwoord was altijd: ‘Neem Alban maar 
liever mee, Soma. Je weet hoe gek hij erop is. Voor hem bete-
kent het meer dan voor mij. Neem hem maar mee!’ Zo was ze 
dus betrokken bij de uitnodiging van Alban en wij tweeën kon-
den samen uit. Op zulke avonden gingen we na het theater 
eten, meestal in restaurant Zum Braunen Hirsch. Eén keer gingen 
we samen naar een opvoering van Hamlet met Moissi in de 
hoofdrol. Na de voorstelling hadden we in Zum Braunen Hirsch 
een vrij lang gesprek. Alban had net als ik verschillende Ham-
lets in Wenen gezien. Hij was zo gelukkig dat hij Josef Kainz in 
die rol gezien had. Ik kwam immers pas in 1912 naar Wenen, 
een jaar na de dood van zowel Kainz als Mahler. Natuurlijk 
was hij over Moissi nog minder enthousiast dan ik. Moissi was 
helemaal de sweet prince, en als hij dat kon zijn, waren de vrou-
wen er weg van. Dat moest ik Alban voorhouden en bij Moissi 
prijzen wat te prijzen was, omdat Alban niet alleen Kainz ge-
zien had, maar ook alle hoon en alle boosheid gelezen had die 
Karl Kraus voor Moissi overhad. Alban herinnerde zich natuur-
lijk niet van alle scènes hoe Kainz die speelde, maar wel de 
meest indrukwekkende gelaatstrekken van de grote vertolker 
en wat hem het meeste ergerde was dat Moissi, net als velen 
van de jongere generatie, Kainz imiteerde, al deed hij dat niet 
altijd bewust. Albans enthousiasme voor Kainz was nog zo 
vers, dat hij, terwijl hij zo naast me zat, helemaal leek te verge-
ten dat Karl Kraus ook niet veel meer om Kainz gaf dan om zijn 
navolgers, die hij allemaal op één hoop gooide als de acteurs 
met het “kainz-teken” op hun voorhoofd. Die avond maakte ik 
voor het eerst mee dat Alban, toen ik hem daaraan herinnerde, 
door zijn enthousiasme voor Kainz eerst in verwarring raakte 
als een betrapte scholier, terwijl hij na even nadenken gewoon 
zei: ‘Je weet hoe Kraus is, als hij iemand niet mag. Daarin heeft 
hij zich een keer vergist en wou dat achteraf niet toegeven.’ Ik 
deed alsof ik niets in de gaten had en probeerde voor hem op te 



 137 

tellen hoeveel Hamlets ik in mijn leven al gezien had. De mees-
te zag ik op een leeftijd dat ik een fanatieke toneelgek was en 
verrukt van elke toneelvoorstelling, als een drinker voor wie 
geen alcohol te slecht is. ‘Hoeveel zou je er nu nog waarderen?’ 
– ‘Moeilijk te zeggen. Een Poolse Hamlet kan ik me heel goed 
herinneren. Hij speelde vaak gastrollen in onze stad. Als ik me 
niet vergis, was hij al een van de acteurs met het “kainz-teken”, 
al had hij Kainz misschien nog nooit gezien. Op een keer was er 
een schandaaltje om hem ontstaan. In de kleine steden waar hij 
optrad waren de meeste toeschouwers joden. Het raakte alge-
meen bekend dat hij privé een keer gezegd zou hebben: “Wat 
heb ik aan mijn successen? Overal verpesten die stinkende jo-
den mijn zaal.” Daarop werd hij door de joodse jongeren ge-
boycot. Waarop hij natuurlijk met veel spijt ontkende. De laat-
ste keer zag ik hem als oudere man, niet op het toneel, maar bij 
de uitgang van een binnenplaats in de joodse wijk van Lwów, 
waar het Wilnase Gezelschap in 1921 De dibboek speelde. Hij was 
daar blijkbaar net op de avond dat ik met mijn vriend Karol 
Rathaus voor het eerst een voorstelling van De dibboek bijwoon-
de. Toen we geschokt de binnenplaats verlieten, zagen we hem, 
de beroemde Karol Adwentowicz, met een betraand gezicht, 
terwijl hij met gulle hand bankbiljetten onder de armen verdeel-
de. Maar dat is eigenlijk niet de reden waarom in mijn herinne-
ring zijn Hamlet een sterkere indruk op me maakte dan Moissi 
vanavond.’ – ‘Heb je de Russische Hamlet gezien, toen het Mos-
kous Kunstenaarstoneel hier was?’ vroeg Alban. ‘Ik heb Katsja-
lovs Hamlet gezien. De Weense recensenten overlaadden hem 
met spot en hoon. Een grappenmaker, Hans Liebstoeckl heet 
hij, gaf zijn recensie de titel Ivan Ivanovitsj Hamletovitsj.’ – ‘Ik 
heb hem jammer genoeg niet gezien. Was hij echt zo slecht?’ – 
‘Zó slecht was hij ook weer niet. Maar in dit geval is het net als 
met de Turken en de hoge hoed. Een Turk die een fez draagt, 
ziet eruit als een man met een rode fez. Een Turk die een hoge 
hoed draagt, ziet eruit als een Turk. Katsjalov was zo Russisch, 
dat je Hamlet helemaal niet zag, maar alleen de Rus. Omdat ik 
wel geen Russisch versta, maar wel Oekraïens, dus een beetje 
Russisch, leek het me alleen maar een verkeerde bezetting van 
de rol.’ – ‘Jij moet Hamlet wel in verschillende talen uit je hoofd 
kennen,’ zei Alban. ‘Niet helemaal. Maar elke keer als ik naar 
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een voorstelling ging, las ik Hamlet van tevoren in verschillende 
talen, zo vaak, dat ik een eigen theorie over Hamlet heb uitge-
dacht. Ik weet niet hoe Kainz Hamlet speelde. Maar ze spelen 
allemaal de Hamlet van de toneeltraditie. Ze spelen Hamlet 
bleek als zijn hemd, terwijl zijn knieën knikken, een betoverende ko-
ningszoon, die verdrietig is, omdat hij de tijd, die uit zijn voe-
gen is geraakt, in orde komt brengen. Ze spelen een romanti-
sche figuur. Maar ik vind dat we hier te maken hebben met een 
renaissancefiguur, die Shakespeare ook zo voorstelt. Hamlet is 
een halve christen en een halve heiden. Als je de tekst analy-
seert, kun je dat herhaaldelijk aantonen. Laten we het begin, het 
midden en het slot nemen. De Hamlet van de eerste scène over-
tuigt zich ervan dat zijn vader door zijn broer vermoord is en 
nu als geest rondwaart en wraak wil nemen, bloedwraak. De 
heiden in Hamlet besluit de bloedwraak te voltrekken. De 
christen in hem wil nog zeker weten dat hij niet verleid wordt 
door de duivel. Daarom het opgevoerde spel, geënsceneerd als 
bewijsvoering. Nu is hij bereid tot de daad. De gelegenheid 
doet zich voor, als hij eindelijk de moordenaar alleen verrast. 
Een goede gelegenheid voor de heidense bloedwreker. Maar de 
christen in hem verlamt zijn arm: de moordenaar is op zijn 
knieën in gebed. Dat zou te mooi zijn voor de sluipmoordenaar. 
Dan zou hij toch direct in de hemel komen. En het slot van het 
stuk: Fortinbras verschijnt, de christelijke ridder. Het grote, wit-
te kruis op zijn rug mag niet ontbreken! Hij is degene die komt 
om de tijd in orde te brengen, die uit zijn voegen is geraakt, 
doordat hij half-heidens is geworden. Heeft Hamlet een zwakke 
wil? Als het erop aankomt, kan hij bliksemsnel toesteken en 
zonder berouw een moord plegen. Volgens mij weet hij heel 
goed dat het Polonius is die hij neersteekt.’ – ‘Dat is heel inte-
ressant. Heb je daar wel eens over geschreven?’ vroeg Alban. 
‘Ik heb me dat vaak voorgenomen en het nog nooit gedaan. 
Over Hamlet is zoveel geschreven. Zijn figuur wordt gezien als 
een raadsel, door Shakespeare als zodanig opgevat. Ik neem 
aan dat ik hier niks nieuws ontdekt heb. In een tijd die dichter 
bij de Renaissance stond dan de onze werd de figuur waar-
schijnlijk zo opgevat. Maar ik ben geen literatuurhistoricus en 
niet ijverig genoeg om dat allemaal te lezen. Twee professoren 
met wie ik het over mijn theorie had, waren het met me eens – 
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dat is genoeg voor mijn zwakke eerzucht. Maar wat ik je wou 
vragen – en daarom vertel ik dat allemaal: had Kainz daar iets 
van in zijn spel?’ – ‘Kainz was als acteur zo kleurrijk en fascine-
rend dat je in zijn Hamlet net zoveel kon leggen als in Shake-
speare. Daarom was hij ook zo groot.’ Die avond liet Alban 
Berg, zonder dat hij het in de gaten had, voor het eerst merken 
dat hij ondanks alle bewondering voor Karl Kraus al zover was 
dat hij diens apodictische verkeerde oordeel naast zich neer kon 
leggen.  
 
Alban Berg was niet vrolijk van aard. Maar zijn grote gevoel 
voor humor hielp hem over moeilijkheden heen. Afgezien van 
de tijd na de inflatie van 1923, die voor algemene verwarring 
zorgde, leefde hij bescheiden, maar veilig. Vergeleken met de 
armoede van iemand als Webern kun je zelfs zeggen dat hij 
welgesteld was. Hij had net zo weinig op als ik met biografen 
die op een achterhaald-romantische manier elk kunstenaarsle-
ven voorstellen als een passiespel: iedere kunstenaar genageld 
aan het kruis van zijn talent, overschaduwd door donkere wol-
ken. Dat is een romantische vervalsing, die een kunstenaar al-
tijd als lijdende figuur wil zien. Maar een kunstenaar lijdt juist 
veel minder dan een sterveling die zich niet uitspreekt, juist 
omdat het hem als kunstenaar gegeven is te zeggen hoe hij lijdt. 
En het dus te overwinnen. Het lijden van een stom schepsel is 
het ware lijden. Toen Alban op een keer in een Rijksduitse krant 
las hoe hij in Wenen in een voorstad jarenlang “op een houtje 
had gebeten”, belde hij om me uit te nodigen voor een diner in 
het toen beste restaurant in diezelfde voorstad, in de Hubertus-
hof in de wijnbergen van Ober St. Veit, om daar “uitgebreid op 
een houtje te bijten”. Hij at graag, was een gourmet en dronk 
graag een goede cognac, zonder een drinker te zijn. Hij raakte 
hooguit een beetje aangeschoten en in die toestand was hij heel 
weekhartig en spraakzaam.  
 
Er worden van tijd tot tijd zwakke pogingen gedaan om Alban 
af te schilderen als vroom kerkganger. Dat komt vermoedelijk 
doordat hij het “requiem” gecomponeerd heeft voor Manon 
Gropius, Alma Mahlers dochter. Hij noemde haar al een engel, 
toen ze nog leefde. Dat was niet overdreven: het meisje was en-



 140 

gelachtig mooi. Ze was elf, toen ik haar voor het eerst bij Alban 
thuis zag. Ze zag eruit alsof de natuur Alma als dank voor het 
feit dat ze haar tien mooiste jaren met Gustav Mahler had ge-
leefd, een botticelli-engel had geschonken. We hielden allemaal 
van haar. Ze stierf op haar negentiende. Alban ging omwille 
van haar en als vriend van Alma naar de dodenmis voor het 
kind. Ook bondskanselier Schussnig was aanwezig. Daarna 
vertelde Alban: ‘Die Schussnigg, als je gezien had hoe die in de 
kerk als een misdienaartje op zijn knieën gleed! En dat moet zo 
nodig bondskanselier zijn!’ Ik zei: ‘Wat wil je, Alban? Hij is een 
vrome katholiek.’ Webern, die erbij was, zei: ‘Vroom? Klerikaal 
is hij. Die zwarte Tiroler.’ Webern kon niet vergeten dat 
Schuschnigg minister van justitie was geweest, toen sociaalde-
mocraten die de republiek verdedigd hadden in Wenen en in 
Stiermarken opgehangen werden.  
 
Ze zullen Alban waarschijnlijk de biografische genade verlenen 
door hem af te schilderen als trouwe echtgenoot. Dat klopt niet. 
In de tien, elf jaar van onze vriendschap kan ik hem nageven 
dat hij vier liefdesrelaties had. Eén was een jonge violiste, die 
vaak moderne muziek speelde. Als ze nog leeft, zal ze me als 
goede violiste geen vals dementi voorspelen, maar er trots op 
zijn. Ik zou er niets van gemerkt hebben, want Alban vertelde 
me niets over haar. Toen waren we nog niet zo intiem bevriend. 
Maar Helene, die blijkbaar iets vermoedde, zei een keer tegen 
me dat het meisje “wel knap, maar smoezelig” was. Omdat ze 
dat niet was, vond ik het verdacht. Jaren later kwam ik er in 
Londen achter dat Helene deze keer een goede reden had om 
jaloers te zijn. Wie op de violiste volgden, weet ik van Alban. 
Eén was de knappe en intelligente zuster van Franz Werfel, die 
in Praag woonde. Elke keer dat ze naar Wenen kwam, moest ik 
voor Alban “op de uitkijk staan” en doen alsof ik verliefd op 
haar was, wanneer we uitgenodigd waren bij de Bergs. Dat viel 
niet mee, want ze was een felle tante, een soort dat ik helemaal 
niet mag, en omdat ze het spel ook niet goed meespeelde. Ik 
had de indruk dat zijzelf er niets tegen had dat Helene iets 
merkte. Voor zover ik weet was de derde de vrouw of de ge-
liefde van een beroemde dirigent, die met haar naar Wenen 
kwam voor een concert met ook een werk van Alban op het 
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programma. Die vrouw, een heel knappe, rasechte Zuid-Ameri-
kaanse, was zo verliefd op Alban, dat ze voorstelde er met hem 
vandoor te gaan naar Zuid-Amerika. Alban was deze keer zo 
hartstochtelijk verliefd dat hij serieus met mij overlegde of hij 
dat zou doen. Ik raadde het af en zei dat Helene dat niet zou 
overleven. Alban was geen man die over lijken ging. Ze over-
leed een paar jaar later plotseling, nog vóór Alban. De vierde 
was een heel lieve vriendin van me, Anny L.. Als ik aan haar 
denk toen ze een jaar of zeventien, achttien was en alleen maar 
de jongere zuster van een vriendin van me, is het alsof ik me 
een lichte lentedag herinner. Alban kende haar toen nog lang 
niet. Hij leerde haar pas jaren later kennen. Zij was zijn laatste 
geliefde. Na Albans dood vroeg Helene – en dat was de enige 
keer dat ze me zoiets vroeg – of het waar was. Ik had de moed 
om ja te zeggen. Zij had de moed om te zeggen: ‘Dan ben ik 
heel blij dat hij het laatste jaar nog zoiets moois heeft gehad.’ 
Toen heb ik haar al haar jaloezie vergeven.  
 
Als ik gevraagd had wie hij in zijn leven het meeste bewonder-
de, had hij waarschijnlijk zonder aarzelen geantwoord: Schön-
berg. Maar ik vroeg het niet en daarom mag ik wel zeggen: 
Mahler. Wanneer hij over hem sprak, leek Alban een verjon-
gingskuur te ondergaan. Zijn ogen straalden, zijn gezicht lichtte 
op en met jeugdige bewegingen rende hij naar de piano om de 
passages uit de symfonieën te citeren die hem bijzonder ter har-
te gingen. Alban maakte als heel jonge man de periode-Mahler 
bij de Weense Staatsopera mee en Mahler bleef voor hem zijn 
hele leven het ideale type van een kunstenaar. Niet alleen de 
componist bewonderde hij. Niet alleen de dirigent, die een 
nieuw tijdperk in de operageschiedenis inluidde. Hij bewon-
derde Mahler vooral als mens, de oprechtheid van zijn karak-
ter, de onbuigzaamheid van zijn wil en zijn openheid voor alles 
wat in zijn tijd waardevol en belangrijk was. Er zijn heel veel 
Mahler-anekdotes. Van Alban hoorde ik er twee. De componist 
Karl Goldmark was een goede vriend van Mahler. Hij miste 
geen première van een Mahler-enscenering. Maar hij was er 
met geen stok toe te bewegen om ook maar één voorstelling 
van Mahlers sensationele Ring-succes bij te wonen. Dat viel 
Mahler op en hij riep Goldmark ter verantwoording. ‘Wat man-
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keert je?’ vroeg hij. ‘Ben je me aan het boycotten?’ – ‘God ver-
hoede!’ antwoordde Goldmark. ‘Ik was bang dat jouw Wagner 
me zou beïnvloeden.’ – ‘Kom op,’ zei Mahler, ‘je eet elke dag 
rundvlees, maar daarom word je nog geen os!’ De tweede anek-
dote vertelde Alban nog vaker. In het huis aan de Ring van de 
een of andere patriciër waren om de een of andere reden gasten 
uitgenodig voor een receptie voor Mahler. Maar die dag ge-
beurde het dat de Weense arbeiders zich voor het eerst op de 
voorname Ringstraße waagden in een massademonstratie voor 
algemeen, geheim en vrij kiesrecht. Daardoor kwamen de gas-
ten te laat op de receptie. Iedere gast vertelde uitgeput en ge-
schrokken hoe moeilijk het nou net voor hem geweest was om 
door het het gepeupel op de Ringstraße heen te komen. Als 
laatste, met een uur vertraging, kwam Mahler, met een stralend 
gezicht en opgetogen over wat hij meegemaakt had: ‘Ik kon niet 
wegkomen bij het zien van die enthousiaste, juichende menigte. 
Zoiets heb ik nog nooit gezien. Het was heerlijk.’ Die anekdote 
heb ik alleen van Alban gehoord en hij lijkt me nu even type-
rend voor Alban als voor Mahler. Wat een wonder dat er niet 
met hem te spotten viel, als hij op een tegenstander van Mahler 
stuitte, zeker op iemand die Mahlers muziek te emotioneel of 
zelfs morbide vond.  
 Met een paar uitzonderingen vonden de Schönbergianen dat 
de atonale muziek bij Wagner begonnen was. Eduard Steuer-
mann bijvoorbeeld, de grootste kenner van die muziek, vond 
dat niet. Hij geloofde – en we hebben het er vaak over gehad – 
dat de nieuwe muziek beïnvloed was door Mahler en Brahms, 
door Brahms’ “kleine thema’s”, zoals hij het noemde, en door 
Mahlers neiging tot uitbreiding van de gearticuleerdheid in de 
muziek.  
 Onjuist is volgens mij ook de bewering dat Mahlers symfo-
nieën drama’s zijn. Als je al literaire vergelijkingen wilt maken 
(en die zijn gerechtvaardigd bij een componist die de gearticu-
leerdheid van de muziek probeerde uit te breiden), dan zijn de 
symfonieën van Mahler te vergelijken met epiek. Mahler werd 
veel meer beïnvloed door de grote romans van de negentiende 
eeuw, vooral – en helaas, zou ik willen zeggen – door Dostojev-
ski. In die zin was Mahler de wegbereider voor Schönberg, die 
hij ook zoveel mogelijk steunde. En als Schönberg beweert dat 
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hij met de atonaliteit de prozataal in de muziek geïntroduceerd 
heeft, dan is dat misschien ook de invloed van de grote prozaïs-
ten van de negentiende eeuw.  
 Mahler werd onder andere verweten dat hij al te grote mid-
delen gebruikte: versterkte orkesten, gigantische en gecombi-
neerde koren. Mahler was in de negentiende eeuw niet de enige 
die geen muziek meer wilde maken voor een bevoorrechte klas-
se van concertbezoekers. In Frankrijk componeerde Berlioz 
werken voor orkesten die met hun middelen Mahlers dimensies 
verre overtroffen en om die reden nog steeds niet uitgevoerd 
worden, al speelt daar ook de indolentie van de Fransen tegen-
over hun grootste componist een rol. Eigenlijk is het streven om 
met de middelen van de symfonie een massa mensen te berei-
ken en niet alleen de elite van een klasse, op een grootse manier 
begonnen met de Negende van Beethoven.  
 
Eduard Steuermann weigerde een keer mee te werken aan de 
uitvoering van een Bachcantate die vol jodenhaat zat. Alban 
was eerst verbaasd. Maar toen hij op mijn verzoek de cantate 
tevoorschijn haalde en aan de piano met mij doorlas, zei hij: 
‘Vreemd, ik heb daar nooit erg in gehad. Maar ik vind nu dat 
het een diepe belediging is om juist van Eduard Steuermann 
medewerking te verwachten.’ Ik voegde eraan toe: ‘Zeker in het 
kader van de Arbeiderssymfonieconcerten.’  
 Een tijd later kwam Alban erop terug, toen hij weer eens met 
verontwaardiging een opmerking over de “zieke” muziek van 
Mahler had gelezen. ‘Als er zieke muziek is,’ zei Alban, ‘dan 
moet er ook gezonde muziek zijn. En als er gezonde muziek is, 
dan moet de grootste muziek de gezondste zijn. Is de muziek 
van de Bachcantate waar Steuermann niet aan mee wilde wer-
ken, gezond of ziek?’ Ik herinnerde Alban eraan dat hij me toen 
gezegd had: “Vreemd, ik heb daar nooit erg in gehad.” ‘Bach 
gaf uitdrukking aan de christelijk-middeleeuwse jodenhaat,’ zei 
ik, ‘hij kan er misschien niks aan doen dat zijn muziek in de 
cantate nog krasser is dan de tekst. Toch denk ik haast dat het 
dierlijke gehuil van het koor Barrabas! Barrabas! in de Matthäus-
Passion echt wel als voorbeeld van zogenaamde zieke muziek 
kan gelden. Daar heeft Bach zeker wat bij gedacht. Daar 
schreeuwen geen menselijke stemmen. Ik zou willen zeggen: 
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dat is misschien de enige passage waarin jodenhaat in de mu-
ziek wordt uitgedrukt. Dat is met smaak gecomponeerd. (Ri-
chard Wagner drukte zijn antisemitische ideeën uit in woorden, 
niet in muziek.) Stel je maar voor wat er gebeurt. De toehoor-
ders zijn door het gemiezer van de passiemuziek allang in slaap 
gevallen. Plotseling komt het woedende gehuil Barrabas! Wak-
ker geschrokken uit hun slaap genieten ze van de morbide ril-
lingen over hun rug. Dat heet dan gezonde en zelfs heilige mu-
ziek.’ De treurnis over het ontstaan en vergaan van de schep-
ping die over Mahlers muziek straalt, moet op een zieke een 
zieke indruk maken. Ze horen de troost niet. Daarbij is Mahler 
een van de weinige componisten die van zichzelf kunnen zeg-
gen: “De profundis clamavi en In excelsis cantavi.” Alban zei: ‘Pe-
ter Altenberg schrijft ergens: Mozarts heilige lachen. Bij de grote 
Bach is er niks te lachen. Groot is hij in zijn christelijke gebeden, 
groter en diepzinniger is niemand. Onbegrijpelijk hoe je zo 
groot kunt zijn en ook nog fanatiek.’ – ‘Vergeet niet dat Bach 
een goed protestant was. Luthers programma voor de joden 
verschilt niet eens zoveel van het programma van de nazi’s. En 
het programma van de nazi’s niet eens zoveel van dat van de 
katholieke traditie, die de jodenhaat al in de vierde eeuw begon 
te prediken en te praktiseren. Als er ergens in de kosmos een 
plek is waar de heiligen zitten, is er vast ook een plaatsje voor 
de heilige Johann Sebastian. Misschien aan de voeten van de 
heilige Johannes, wiens naam hij draagt. Die heilige is nog ie-
mand die zowel Hebreeuws als Aramees kent. Misschien heeft 
de heilige Johannes de treurige zanger van de passionen uitge-
legd wat de naam Barrabas eigenlijk betekent: bar = zoon, abba = 
vader. Barrabas: zoon van de vader. Voor de Romeinse moorde-
naars moet de naam barbaars geklonken hebben. Maar is het 
niet de naam van de Heiland? Het heidense Rome heeft Israël 
gekruisigd en de bloedige canard uitgevonden van de joden, de 
godsmoordenaars, die in onze tijd nog steeds bestaat. Het chris-
telijke Rome heeft de geschiedenis van de joden als zijn heilsge-
schiedenis geannecteerd. Het heeft zichzelf tot Israël uitgeroe-
pen. Waarom ook niet? Een Romeinse imperator benoemde zijn 
paard tot consul.’  
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Misschien vraagt de lezer zich af, wat dus een vraag aan mij is: 
had Alban Berg dan alleen maar goede eigenschappen en geen 
slechte? Om de lezer te troosten zal ik er een noemen. Mijn dier-
bare Alban hield van roddelen. Hij hield van roddelen, niet op 
de manier waarop en in de mate waarin schrijvers over schrij-
vers en zelfs genieën over genieën roddelen, zoals Tolstoj over 
Dostojevski, of kunstenaars over kunstenaars in het algemeen. 
Alban hield gewoon van roddelen zoals vrouwen roddelen. 
Daar kwam je gauw achter. Maar omdat ik, misschien in tegen-
stelling tot de lezer, me meer interesseerde voor de goede ei-
genschappen van mijn vriend, duurde het lang voor ik dat 
merkte. Op een keer betrapte ik hem bij toeval in flagranti. Dat 
gebeurde in de tijd dat ik in de Trauttmansdorffgasse schuin te-
genover hem woonde en we onvermijdelijk af en toe bij elkaar 
binnenvielen.  
 Ik wou hem even een boek geven waar hij om gevraagd had. 
In zijn werkkamer stond het raam open. Het was een mooie 
middag rond de tijd van het vieruurtje in Wenen. Ik hoorde 
veel vrouwenstemmen en gelach. Ik wachtte tot het even stil 
werd en riep Alban naar het raam. Hij kwam met een blos op 
zijn wangen en schitterende ogen naar het raam, als een kind 
dat cadeautjes krijgt. ‘Kom binnen, kom gauw binnen!’ riep hij 
diep in gedachten. Ik ging naar binnen en aanschouwde iets 
vreselijks: er zaten vijf vrouwen! Helene, Albans zuster Smarag-
da, haar boezemvriendin mevrouw Keller, een heel oude, ge-
wezen cabaretière met een Franse naam (die me ontschoten is) 
en de dochter van de nog uit Mahlers tijd beroemde operazan-
ger Erik Schmedes. Omdat ik alle dames kende, hoefde ik me 
niet voor te stellen. Er heerste een jolig sfeertje. De tafel stond 
vol gebak en likeur. En in het midden Alban als enige man in 
het kransje. Hij nodigde me uit om plaats te nemen in het 
kransje, maar zo dat ik wel merkte dat ik niet zo gelegen kwam 
en dat hij het niet erg zou vinden als ik weigerde. Ik bedankte 
en ging weg. Hij liep met me mee naar de deur en zei: ‘Ik was 
zo blij dat ik je zag, dat ik er niet bij nadacht dat je niks om zo’n 
gemengd vrouwelijk gezelschap geeft. Die roddelen wat af, zeg! 
Het lijkt wel een roes!’ Ik zag de roes aan zijn gezicht en verliet 
het opgetogen kind zo gauw ik kon. Buiten hoorde ik de hilari-
teit weer opleven.  
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 Nu wordt het begrijpelijk waarom het tussen ons afgespro-
ken geheim over zijn werk aan Lulu niet lang bewaard bleef.  
 
Mijn zoon was zes jaar en twee maanden, toen Alban overleed. 
Maar hij kan zich “oom Alban” nog herinneren. Ten eerste om-
dat hij zich al mijn vrienden herinnert die de gelukkige bezitter 
van een auto waren, en Albans zwarte cabriolet met het witte 
dak was zijn favoriet. Maar hij had nog een belangrijkere reden 
om zich Alban te herinneren: omdat die hem bij elke gelegen-
heid grammofoonplaten cadeau deed. En dat begon al, toen 
Dan drie was. Toen hij merkte dat de jongen vooral gek was op 
jazzplaten, vond Alban, die zelf jazzliefhebber was, het vaak 
leuk om het kind jazz te geven. Op een keer had Alban er lol in 
om hem een plaat met kakofonische muziek cadeau te doen 
(die bedoeld was als practical joke), óf omdat Alban graag stre-
ken uithaalde óf om te kijken hoe Dan op die muziek zou rea-
geren. Zoals altijd wanneer Alban het cadeau op de draaitafel 
legde, stond Dan er vlak naast om te kijken hoe hij dat deed. 
Maar toen de afgrijselijke tonen losbarstten, retireerde hij en 
ging met zijn rug tegen me aan staan om bescherming te zoe-
ken en hield zijn oren dicht. Ik keek hem aan. Hij was groen en 
geel in zijn gezicht en het huilen stond hem nader dan het la-
chen. Ik nam hem in mijn armen en droeg hem naar de badka-
mer om hem te kalmeren. Hij was toen vier en kwam heel graag 
in de badkamer, omdat dat in mijn zeskamerwoning de enige 
ruimte was waar je goed uitzicht op de Kahlenberg had (een ei-
genaardig grapje van de architect). Toen het ergste voorbij en 
het kind gekalmeerd was, gingen we terug naar de huiskamer. 
Ik vroeg me af hoe ik Alban, die vast en zeker spijt had, zou 
troosten. In plaats daarvan trof ik een stralende en opgetogen 
Alban aan. ‘Ik wist wel dat hij ongewoon muzikaal is. Maar dat 
hij zó muzikaal is, had ik niet gedacht. Weet je, Soma, toen Mo-
zart voor het eerst een trompet hoorde, viel hij flauw.’ Mijn 
zoon hoefde alleen maar over te geven. Hij is geen Mozart ge-
worden. Maar zijn hele leven bleef hij jazzliefhebber. Hij werd 
muziekcriticus, gespecialiseerd in jazz. Hij is al jaren hoofdre-
dacteur van het jazztijdschrift Downbeat.  
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Over Brussel, waar Alban zich heel gelukkig voelde, zozeer dat 
hij zelfs verrukt was van de heel zwakke opvoering van Woz-
zeck, schreef mijn goede vriend de pianist Stefan Askenase me 
het volgende: Hij was vaak bij ons te gast en nodigde ons ook een 
keer uit in een heel goed restaurant, À l’épaule de mouton. Chau-
traine heette de eigenaar. Hij [Alban Berg] werd herkend, doordat 
zijn foto die dag in alle kranten was verschenen en ze legden hem het 
gastenboek voor met het verzoek er iets in te schrijven. Hij bestelde een 
Riz de veau chautraine en keek met bewondering toe hoe de maître 
d’hôtel de saus bereidde. De man hanteerde de vele ingrediënten feil-
loos, mengde en doseerde zonder aarzelen en wist blijkbaar precies 
waar hij heen wilde. Berg was onder de indruk en schreef in het boek: 
“Bij de bereiding van een Riz de veau chautraine: ik wou dat ik 
zo kon componeren.” Stefan maakte ook deze opmerking: En 
toen ze dezelfde week in een concert ter ere van Berg na vrolijke en on-
schuldige kamermuziek van Poulenc en Milhaud, die hij erg leuk 
vond, zijn Kamerconcert gingen spelen, zei Berg: “Wat is dat voor 
onvriendelijke muziek?” (maar dan in zwaar Weens dialect). En Ste-
fan voegt eraan toe: Ik vind dat heel mooi en typisch voor hem.  
 Stefan heeft gelijk. Dat was bij Alban geen pose en geen ne-
gatieve ijdelheid. Ik was er vaak bij, wanneer hij iemand die 
vertelde dat hij net dit of dat werk van hem gehoord had, de 
vraag stelde: ‘Dan bent u vast erg geschrokken?’  
 
Tot slot van de geïmproviseerde necrologie citeer ik hier een 
brief waarin Alban mij aanbeveelt tegenover mijn toekomstige 
schoonmoeder – omdat de brief ergens anders in dit boek nog 
minder op zijn plaats zou zijn.  
 

Alban Berg    Wenen XIII/I 
Trauttmansdorffgasse 27            12-5-26 
 
Geachte mevrouw,  
 
Dr. Morgenstern is zo’n goede vriend van me, dat ik het moeilijk 
vind om iets anders dan goeds over hem te zeggen, en ik denk dat ik 
dat – ook vanuit een zo streng mogelijke objectieve instelling – met 
een goed geweten tegenover iedereen kan doen en des te meer tegen-
over zo’n goede vriendin als u.  



 148 

 Daarmee is al gezegd dat zijn uiterlijk en innerlijk, zijn mense-
lijke trekken, zijn karakteristieke eigenschappen zo sympathiek aan-
doen als ik in mijn leven nog maar zelden meegemaakt heb, maar 
als ik over hem als kunstenaar spreek, zou ik willen zeggen dat hij 
niet alleen buitengewoon intelligent is, waardoor hij op elk cultu-
reel en artistiek gebied thuis is, maar dat hij van zijn eigenlijke be-
roep ook een kennis van zaken heeft die waarschijnlijk maar weinig 
van zijn vakgenoten bezitten. Dat geldt volgens mij ook voor zijn 
werken waarmee ik tot nu toe kennis heb gemaakt, die mij persoon-
lijk bijzonder dierbaar zijn en waarvan je – als je ze niet wilt verge-
lijken met het beste wat er tegenwoordig wordt geschreven – ook bij 
een minder vriendschappelijke stellingname kunt zeggen dat ze 
veel meer kwaliteit en blijvende waarde hebben dan de vele literaire 
voortbrengselen die tegenwoordig in hoog aanzien staan.  
 Alleen dat zou al een goede basis zijn voor wat je “een bestaan 
opbouwen” noemt; een volledige garantie daarvoor is alleen af te 
leiden uit het inzicht of iemand ook werkelijk de kracht heeft om op 
eigen benen te staan. Maar ook daar is mijn vriend Morgenstern 
heel goed toe in staat, als de omstandigheden het vereisen. Het zou 
ver-keerd zijn hem, omdat hij een kunstenaar is en misschien voor 
de buitenwereld het leven van een bohemien leidt, te zien als een 
fantast, als iemand die vreemd staat tegenover de praktische of la-
ten we zeggen burgerlijke eisen van het leven. Integendeel: dankzij 
zijn grote mensenkennis en zijn levenservaring weet hij goed waar-
op het aankomt in het leven en – die indruk heb ik tenminste – het 
zal hem in dit geval, bij het opbouwen van een bestaan en voor het 
leven in het algemeen, zeker niet ontbreken aan de nodige energie, 
taaiheid en hardheid, waarop zijn ondanks een gebrek aan robuust-
heid verbazende lichamelijke taaiheid en uithoudingsvermogen 
wijst.  
 Kan ik u, geachte mevrouw, hiermee van dienst zijn? Graag zou 
ik nog meer vertellen over de indrukken en ervaringen die ik opge-
daan heb in de omgang met die fijne vent (– we kennen elkaar meer 
dan een jaar –). Maar dat zou mondeling veel beter gaan dan 
schriftelijk. Misschien is er een keer een gelegenheid? Ik kan u, ge-
achte mevrouw, niet zeggen hoe blij ik zou zijn met zo’n uitnodi-
ging – en uw fijne uitnodiging op Keilhof in de herfst was er zoeen. 
Maar ik denk jammer genoeg dat dat niet zo gauw mogelijk is! 
Mijn rooster en mijn werkplannen voor het komende halfjaar zijn 
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zo dat ik me binnen afzienbare tijd niet de luxe van een verblijf op 
Keilhof kan permitteren. In elk geval danken we u heel hartelijk 
voor de fijne uitnodiging en de lieve woorden die u daaraan vast-
knoopt. Neemt u maar van me aan, beste mevrouw von Klenau, 
juist nu ons verblijf bij u een jaar geleden is, voel ik hoe fijn ik het 
daar vond, waar alles, het huis, het meer en alle mooie plekjes en 
wegen vertrouwd zijn en in gedachten altijd vertrouwd zullen blij-
ven en hoezeer we het gezelschap van u en uw lieve kinderen mis-
sen.  
 Met hartelijke groeten,  
  uw Alban Berg  
Van Helene ook de hartelijke groeten!  

 
Ik heb mijn vrouw leren kennen bij de Bergs. Ik was uitgeno-
digd voor het avondeten en maakte daar kennis met de compo-
nist en dirigent Paul von Klenau en twee van zijn drie dochters. 
Met mijn toekomstige schoonvader had ik meteen bij die eerste 
ontmoeting een fel debat over literatuur – ik geloof over Oscar 
Wilde. Papa Klenau was toen al gescheiden van zijn vrouw en 
toen we elkaar pas kenden vond hij het fijn dat ik contact hield 
met zijn oudste dochter. Daarna veranderde hij van mening – 
blijkbaar onder invloed van zijn toekomstige vrouw, die later 
een verbeten naziwijf werd. Hij probeerde ook de moeder te be-
invloeden. Omdat mevrouw von Klenau mij maar kort in We-
nen zag, wilde ze van Alban Berg zijn mening over mij horen.  
 Zijn antwoord voeg ik aan dit hoofdstuk toe, omdat ik denk 
dat deze brief nog meer voor hem spreekt dan voor mij. Ik weet 
niet of alles in deze brief klopt – één ding klopt er niet: Alban 
zegt tegen mijn schoonmoeder dat hij mij pas ruim een jaar 
kent. Waarschijnlijk kenden we elkaar toen al twee jaar.  
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Gedachtewisseling 
 
‘Zeg Soma, Schönberg bewondert Byron zo, dat je niks mag 
zeggen, anders gaat hij vreselijk tekeer.’ Ik herinnerde hem er-
aan dat we over Byron al eens een lang gesprek hadden gehad.  
 ‘Ja, dat weet ik nog. Jij schold op hem. Maar ik weet niet pre-
cies meer wat je tegen hem hebt. Ik weet hem te weinig van 
hem af.’  
 Jaren geleden hadden we het over Byron, toen ik net Stend-
hals autobiografische werk gelezen had. Ik was onder de in-
druk van een scène die zich in Milaan afspeelde, toen Stendhal 
voorgesteld werd aan lord Byron. Stendhal was toen een jonge 
man en de lord werd hem gepresenteerd als iemand die de Rus-
sische veldtocht van de Grande Armée had meegemaakt. ‘Ik heb 
je toen verkeerd geïnformeerd, of liever gezegd: de scène niet 
precies weergegeven. Ik zei: ‘Stendhal was zo onder de indruk 
van de lord, dat hij het gevoel had voor hem te moeten knielen. 
Ik vergat te zeggen dat hij ook het gevoel had zijn handen te 
moeten kussen.’ Ik had toen grenzeloos respect voor Stendhal. 
Dat heb ik nog steeds voor Stendhal als schrijver. Als ik zes van 
de beste romans uit de wereldliteratuur zou moeten noemen, 
was Stendhal er zeker bij met zijn Le Rouge et le Noir.’  
 ‘Noem ze maar.’  
 Ik noemde Cervantes: Don Quichot, Stendhal: Le Rouge et le 
Noir, Balzac: Illusions perdues, Flaubert: Madame Bovary, Tolstoj: 
Anna Karenina, Proust: À la recherche du temps perdu. Dat is chro-
nologisch en mijn heel persoonlijke oordeel.’  
 ‘Geen Duitse roman?’  
 ‘Als we er tien noemen, is er wel een Duitse bij. Een Dickens, 
laten we zeggen David Copperfield, nog een Tolstoj: Oorlog en 
vrede, nog een Flaubert: L’Éducation sentimentale, Dostojevski: De 
gebroeders Karamazov, en een in het Duits, maar niet van een 
Duitser: Der grüne Heinrich van Keller. Dat waren er dan elf. De 
eerste zes zijn niet alleen grote, maar ook naar de vorm volko-
men meesterwerken. Daarom noemde ik Anna Karenina vóór 
Oorlog en vrede. Natuurlijk zou je nog een derde serie belangrij-
ke romans kunnen noemen. Maar ik wou alleen mijn bewonde-
ring voor Stendhal laten blijken. Voor Stendhal als mens is mijn 
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bewondering beperkt. Hij is zijn entree in de literatuur begon-
nen met een diefstal.’  
 ‘Je bedoelt zeker: plagiaat?’  
 ‘Nee, ik bedoel diefstal. Regelrechte diefstal. En ik vertel dat 
alleen, omdat ik weet dat het je erg zal interesseren, omdat er 
een zeker verband is met de muziekgeschiedenis. Stendhal 
maakte zijn entree in de literatuur met een gestolen Haydn-bio-
grafie. De diefstal vond hier plaats, in Wenen. Stendhal trok in 
de voetsporen van Napoleon naar Wenen. Toen was Haydn de 
grote man in de muziek. Stendhal, een groot bewonderaar van 
Haydn, beweert dat hij de oude meester opgezocht en gespro-
ken heeft. Dat is mogelijk, maar twijfelachtig. Toen hij na de 
oorlog weer thuis was, stelde hij een Parijse uitgever voor een 
vertaling uit te geven van de Haydn-biografie van een in We-
nen wonende Italiaan, een musicus en goede vriend van 
Haydn. Die vertaling wilde hij, Stendhal, maken. De uitgever 
dacht dat geen hond zich voor een vertaalde biografie zou inte-
resseren en stelde Stendhal voor de biografie zelf te schrijven. 
Het resultaat van de onderhandelingen was dat Stendhal de 
door hem gewaardeerde biografie van de Italiaan bijna in exten-
so, met niet noemenswaardige veranderingen aan de uitgever 
gaf en met diens instemming publiceerde als zijn eigen werk. 
Hoewel Europa toen grotere zorgen had, bleef die wandaad 
niet onopgemerkt en de auteur van de Haydn-biografie in We-
nen protesteerde hevig. Maar zowel de uitgever in Parijs als 
Stendhal negeerde de arme “provinciaal” en omdat auteurs-
recht toen nog niet eens voorstelbaar was, bleef het daarbij. Je 
was daarnet verbaasd dat ik dat diefstal noemde, terwijl jij het 
plagiaat zou noemen. Nu je weet wat er gebeurd is, zou ik als 
jurist zeggen dat het eigenlijk literaire roof bij klaarlichte dag 
was, omdat het slachtoffer protesteerde en om hulp riep. Na-
tuurlijk heeft Stendhals latere roem dat voorval uit zijn jeugd 
volkomen overschaduwd. Maar toespelingen werden er af en 
toe gemaakt, tot in onze tijd niemand minder dan de competen-
te Fransman Romain Rolland de moeite nam de zaak te onder-
zoeken. Hij kwam tot de conclusie die ik jou net niet alleen in 
beknoptere, maar vermoedelijk ook mildere vorm meedeelde.’  
 ‘Hoe zei je dat hij heette, die Italiaan in Wenen?’  
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 ‘Nou weet ik het weer. De arme Carpani. Maar was hij wel 
arm? Was hij de benadeelde? Als een minder belangrijk man 
dan Stendhal hem geplunderd had, waren ze allebei in het ver-
geetboek geraakt. Nu leeft hij voort, zoals wij tweeën net bewe-
zen hebben.’  
 ‘Dat is heel interessant,’ zei Alban. ‘Ik zou graag lezen wat 
Romain Rolland nog over de zaak-Stendhal zegt. Maar ik zou 
graag weten wat je van Schönbergs bewondering voor Byron 
vindt.’  
 ‘Voor Byron ben ik beslist geen onvooringenomen rechter, 
omdat dat samenhangt met mijn grondige afkeer van de Ro-
mantiek. Hij, Byron, is een van de opdringerigste vertegen-
woordigers daarvan. Hij stierf in 1824 op zijn zesendertigste. 
Hij was al bij zijn leven een legende. Na zijn dood schreven ze 
onder anderen lofgezangen: de twee grootste helden van de 
eeuw, Napoleon en Byron, zijn gestorven. Als je de eerste twee 
decennia van zijn leven aftrekt, heeft zijn roem ongeveer zestien 
jaar de tijd gehad om tot ontwikkeling te komen. Daarbij moet 
je bedenken dat hij op het continent veel beroemder was dan in 
zijn vaderland. Als je aanneemt dat zijn meeste lezers op het 
continent hem in vertaling gelezen hebben, is dat nog verba-
zingwekkender. Wat heeft daartoe bijgedragen? Het feit dat hij 
lord was. Zijn nationalisme. Zijn racisme. Zijn satanisme. Het 
schandaal van zijn privéleven, dat hijzelf openbaar maakte. De 
rebel Byron vooral. Ook zijn theatrale gebaren. Hij was een van 
de grootste poseurs aller tijden en in zijn eentje een hele opera. 
Kortom: in elk opzicht de belichaming van de Romantiek op het 
toppunt van haar bloei. Zijn gigantische ego werkt nog altijd 
door. De legende is niet vers meer, maar nog niet helemaal de 
wereld uit. Vooral persoonlijkheden met een geprononceerd 
ego worden er nog altijd door aangetrokken. Schönberg is ge-
boren in een tijd dat de legende nog belangrijke vertegenwoor-
digers had: de laatromantici. Vooral degenen die épater le bour-
geois tot leidmotief van hun werk maken, vinden in His Lordship 
hun vermetelste profeet. Schönberg heeft vast meer van Byron 
gelezen dan wij. Maar ik denk, liever gezegd: ik vermoed dat 
de rebel Byron hem meer fascineert dan de dichter. – Ik ben met 
opzet met Stendhal begonnen, toen je naar Byron vroeg, om te 
laten zien dat Stendhal als mens zijn zwakke kanten had, die je 



 153 

echt niet over het hoofd kunt zien, als je aan de grote schrijver 
Stendhal denkt. Daarna heb ik op de zwakke kanten van Byron 
gewezen om te zorgen dat je het me vergeeft, als ik op de zwak-
kere kanten van Schönberg wijs. Schönberg weet waarschijnlijk 
niet dat de grote vrijheidsstrijder Byron, die een nogal schooie-
rige lord was, de meeste bewondering had voor de satrapen en 
heersers van kleine vorstendommetjes, die de macht hadden 
om hun eigen geld in omloop te brengen.’  
 ‘Heb je iets tegen épater le bourgeois?’  
 ‘Ja, daar heb ik iets tegen. Vooral, en dat is genoeg, omdat er 
niks meer te épateren is. We leven niet meer in het tijdperk van 
de bourgeoisie, we zijn vermoedelijk al in het ergste stadium 
van de geschiedenis: het tijdperk van de kleinburger. Zoals je 
ziet: er zijn dus levendigere en gevaarlijkere machten dan de 
bourgeoisie ooit is geweest.’  
 Alban keek me lang aan. ‘Zeg je dat pro domo?’  
 ‘Ja, dat zeg ik tegen mezelf en ik zeg het ook tegen jou. Je 
kent vast wel het kwatrijn van Wedekind dat Karl Kraus vaak 
citeert:  
 

Opgewekt zal ik het blijven zweren 
Voor de Almacht, die me tucht’gen kan:  
Veel liever zou ik als hoer ageren 
Dan bestaan als rijk, gelukkig man!  

 
‘Of ik dat kwatrijn ken! Daar zit een mooi verhaal aan vast. We-
dekind was bang dat de censuur het kwatrijn niet zou laten 
passeren en stelde Karl Kraus een variant voor, die luidde:  
 

Opgewekt zing ik mijn vrije wijsje 
Voor de Almacht, die me tucht’gen kan:  
Veel liever was ik een heel licht meisje  
Dan te zijn een rijk, gelukkig man!  

 
Karl Kraus was ontzet en raadde Wedekind die zelfverminking 
zo gedecideerd af, dat Wedekind dat inzag, en het kwatrijn was 
gered.  
 ‘Ja, Wedekind, als je epateert zoals hij, is het geweldig. Ter-
wijl Wedekind het epateren toch al grondig aanpakte. Hij 
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maakte van épater le bourgeois al écraser l’infame. En dat in de al-
lergewoonste taal. In die taal van hem zei hij ontzettende din-
gen. En dat werkte. Maar epateren is in onze tijd een soort sno-
bistisch bouderen geworden. Met esoterische teksten, met nog 
zulke geestrijke muzikale frasen ben je niet meer modern. En 
juist dat altijd maar modern willen zijn staat me tegen.’  
 Op lord Byron en de Romantiek kwamen we in de loop der 
jaren nog vaak terug. ‘Ik heb je vaak uitgedaagd tot een gesprek 
over de Romantiek en over Byron. Vanwege Schönberg. Je hebt 
gelijk: épater le bourgeois is al vieux jeu, maar ik kijk wel uit om 
dat tegen Schönberg te zeggen.’  
 
 

Opmerking achteraf over de Romantiek (1965) 
 
De Romantiek is de nacht in de literatuurgeschiedenis van de 
volkeren. De nacht is een noodzaak, hij eist rust, slaap, mooie 
dromen, nataliteit, maar ook laster en zelfs misdaad. In een Ber-
lijnse joodse roman komt de volgende scène voor. Een paar gaat 
wandelen. Het is avond en de maan schijnt helder. Zij zegt: 
‘Wat een prachtige maannacht is dit.’ En hij: ‘Deze prachtige 
maannacht zou ik graag eens beter bekijken bij klaarlichte dag.’ 
Die joodse zin in correct Berlijns zou als motto in elk boek over 
de Romantiek moeten staan.  
 Tientallen jaren na Albans dood las ik in het boek van Ber-
trand Russell, History of Western Philosophy, het volgende ge-
dicht van lord Byron:  
 

Who hold the balance of the world? Who reign 
O’er conquerors, whether royalist or liberal?  

Who rouse the shirtless patriots of Spain?  
(That make old Europe’s journals squeak and gibber all.)  

Who keep the world, both Old and New, in pain 
Or pleasure? Who make politics run glibber all?  

The shade of Buonaparte’s noble daring?  
Jew Rothschild, and his fellow Christian Baring.  
 

Lord Russell citeert dit gedicht als bewijs dat de lord van de Ro-
mantiek, net als alle romantici, ook een antisemiet was. Als je 
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bedenkt dat Baring er vermoedelijk alleen omwille van het rijm 
staat, is het helemaal een nazigedicht.  
 Het was in mijn gesprekken met Alban niet mijn bedoeling 
om de heiligheid van de kunst in twijfel te trekken. Ik was zelf 
nog lang niet zover (of misschien nog niet zo diep gezonken – 
het is maar hoe je het bekijkt). Maar ik vond het wel belangrijk 
om de romantische artiestencultus te bestrijden.  
 Er zijn in deze aantekeningen af en toe passages waarin ik 
een zogenaamd groot genie met weinig respect tegemoettreed. 
Ik doe dat om didactische redenen en daarvoor ben ik oud ge-
noeg. In de geschiedenis van de mensheid wemelt het van grote 
mannen, genieën, die de mensheid grote schade hebben toege-
bracht. Hoe groter de schade, zegt Kafka ergens, hoe groter de 
man. In de geschiedenis van de literatuur en de kunst zijn er 
ook zulke genieën, die je het beste met het woord monster kunt 
betitelen. Bijvoorbeeld Rousseau, bijvoorbeeld Byron, bijvoor-
beeld Wagner. Dat zijn eersterangsmonsters. Tweederangsmon-
sters zijn er zoveel, dat ze niet de eer zal bewijzen om ze te noe-
men. Pereant!  
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Alban speelt me aan de piano Dichterliebe voor 
 
Ik was zijn belofte om me een keer Dichterliebe voor te spelen al-
lang vergeten en ook mijn wrok dat hij zijn belofte vermoedelijk 
niet na zou komen, toen hij me op een dag belde om me aan on-
ze jaren geleden gemaakte afspraak te herinneren.  
 Alban stelde voor om ook dr. Wiesengrund, die toen in We-
nen woonde, bij dit “werkcollege” te betrekken. Maar dat voor-
stel wees ik direct af. We zagen elkaar om drie uur ’s middags 
en zijn eerste vraag was waarom ik dr. Wiesengrund er niet bij 
wilde hebben. Ik herinnerde hem eraan dat ik er al vaker bij 
was geweest, wanneer hij met Teddie vierhandig pianospeelde 
en ze samen tweestemmig moderne liederen zongen. Ik moest 
bekennen dat ik dat niet zo prettig vond, niet omdat ze geen 
verdienstelijke pianisten waren, maar omdat ik Teddies zang-
stem slecht kon verdragen. ‘Hij is gewoon geen zanger,’ zei Al-
ban, ‘en dat ben ik ook niet. Maar vals zingt hij niet.’ – ‘Ik heb 
het niet over zijn zangkunst, maar over zijn stem. Hij zingt niet 
– hij kreunt. Dat zou nog te verdragen zijn. Maar hij kreunt le-
gato. En wat eruitkomt is geperst leed. Jij hoort het misschien 
niet zo goed als ik, omdat jij naast hem zit en het toedekt met 
jou brombas.’ – ‘Nou ja,’ zei hij, ‘ik heb hem na het gesprek met 
jou om vijf uur besteld. Dan hebben we twee uur de tijd voor 
onze studie.’  
 We gingen achter de piano zitten. Hij speelde en bromde af 
en toe de passages waarvan hij bijzonder genoot en ik las de 
zangstem mee, maar alleen met mijn ogen. Want ik hoorde hem 
te graag brommen. Het was inderdaad lezen en geen spelen. Hij 
onderbrak zichzelf vaak en ging terug naar een passage om die 
nog eens na te gaan, soms ook om de tekst, waar hij die mooi 
vond, met een hoofdknik te beamen. Mij fascineerde de muziek. 
Hij onderzocht de tekst.  
 Ik herinner me natuurlijk niet alle pauzes die hij nam. Maar 
na sommige nummers uitte hij zijn bewondering voor het “ge-
lukkige huwelijk”, zoals hij het noemde, van tekst en muziek in 
dit werk. Toen we bij de strofe kwamen  
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Allnächtlich im Traume seh ich dich,  
Und sehe dich freundlich grüßen,  
Und lautaufweinend stürz ich mich  
Zu deinen süßen Füßen  

 
waarvoor ik het meest gevreesd had, omdat dat de passage is 
die degenen die Heine minachten het kitscherigste vinden, 
speelde hij de strofe drie keer door en zei tot mijn genoegen: 
‘Hij struikelt niet eens over die lieve voeten, die goede Schu-
mann!’  
 Toen we aan het eind waren, nadat hij een paar passages uit 
het werk nu en dan was nagegaan, zei hij: ‘Jij hebt wel eens de 
zin geciteerd die iemand over Goethe gezegd heeft: Hij alleen 
een lente. Wie heeft dat gezegd?’ – ‘Hij alleen een hele lente. Dat 
schreef Ludwig Börne en wel in zijn polemiek tegen Goethe.’ – 
‘Ja,’ zei Alban, ‘Goethe was een hele lente in de achttiende 
eeuw. Zou jij zeggen dat Heine de lente van de negentiende 
eeuw was?’ – ‘Ja, Alban, dat zou ik zeggen.’  
 Alban was toen al zover dat Karl Kraus voor hem niet meer 
de hoogste literaire rechter was, hoewel nog steeds het geweten 
van Oostenrijk.  
 We praatten verder tot Teddie Wiesengrund binnenkwam en 
de partituur van Dichterliebe zag. Toen werd het pas echt een 
werkcollege, het werkcollege over Dichterliebe en Heine en 
Schumann. Teddie was toen een tengere jongeman met een 
hoofd met weinig haar en volgestopt met kennis. Alban leerde 
zijn kennis in de muziek langzaam te waarderen. Zijn kennis op 
andere gebieden sloeg hij niet hoog aan, omdat hij Wiesen-
grunds Duits niet goed begreep en hij citeerde vaak minach-
tend de uitspraak van Kraus: In een hol hoofd gaat veel kennis. Al-
ban had een groot zwak voor debatten. En hij vond het leuk dat 
het tussen mij en Teddie Wiesengrund meteen losbarstte. Met 
een blik op de partituur begon Teddie meteen met een profes-
soraal ‘Tja, die Heinrich Heine.’ Hij was in dat jaar, zoals hij 
veel later bekende, lid van de communistische partij. [Dit is niet 
juist.] En hoewel hij als orthodoxe marxist voor alles een stellige 
oplossing had, moest hij in het geval van Heine genoegen ne-
men met een Frankfurts “enerzijds-anderzijds”. Enerzijds was 
Heine voor Moskou een van de grote en verafgode revolutio-
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nairen. Anderzijds was hij in Frankfurt geen Goethe. Al wisten 
ze dat al vóór Treitschke en Karl Kraus, ze kwamen, de ver-
duitste joden, telkens weer met dat argument. Teddie kwam 
nog met een ander: Heines schandelijke aanval op de dichter en 
graaf von Platen. Vooral Heines toespeling op Platens homo-
seksuele neigingen kon hij Heine niet vergeven. Dat niet Heine 
de aanvaller was, maar Platen, en dat die de jood Heinrich Hei-
ne aangevallen had, liet men buiten beschouwing. Dat deed 
Teddie Wiesengrund ook, met weinig succes bij mij. Uiteinde-
lijk verweet hij me ook de “lieve voeten”. ‘Jij citeert toch zo 
vaak Baudelaire,’ zei ik. ‘In één gedicht staat Et tes pieds s’en-
dormaient dans mes mains fraternelles. Stefan George vertaalt dat 
met Dein fuss entschlief in meine bruderhände. Misschien was die 
mooie regel er niet zonder Heine.’ Wiesengrund was nooit een 
goede debater, om de eenvoudige reden dat hij nooit luisterde 
naar wat zijn opponent zei. Hij hield een monoloog en vond het 
vervelend wanneer hij af en toe onderbroken werd.  
 Alban genoot echt van het debat, net als van elk debat over 
literatuur en kunst en ook over politiek. Daarom was hij gefas-
cineerd door Thomas Manns Zauberberg vol humbug, vanwege 
de debatten tussen de jood Naphta en de Italiaan Settembrini. 
Hij bemoeide zich maar één keer met ons debat. Hij vroeg zich 
af waarom Heine veel vaker getoonzet werd dan alle andere 
dichters. Teddie dacht doordat hij de modedichter van de ne-
gentiende eeuw was. Ik kwam nog met andere redenen: door-
dat Heine een grote invloed had op de Europese literatuur, 
vooral op de Franse en zelfs op de grote Baudelaire. Ook door-
dat Heine veel onvolkomen gedichten heeft geschreven. Vol-
komen gedichten zijn te dicht om muziek toe te laten. Bewijs: 
Goethes volkomenste gedicht Über alle Gipfeln ist Ruh is zo 
dicht, dat zelfs iemand als Schubert vergeefs heeft geprobeerd 
erin binnen te dringen. Natuurlijk kwam Teddie op de proppen 
met het pamflet van Karl Kraus. Naar mijn idee eindigde dat li-
teraire huzarenstukje tegen Heine zoals altijd wanneer een 
dwerg een reus een schop voor zijn achterwerk wil verkopen: 
de dwerg valt achterover op zijn eigen achterwerk. Alban zei: 
‘Teddie, daar hebben we het al over gehad, Soma en ik. Laat dat 
maar zitten.’ Om verder bloedvergieten te voorkomen zei ik dat 
het goed zou zijn als verduitste joden eindelijk zouden inzien 
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dat hun Goethe, die ze niet lezen, overal ter wereld terecht ver-
eerd wordt, en Heinrich Heine, die de mensen overal ter wereld 
lezen, terecht bewonderd wordt. Aan de andere kant gaf dr. 
Wiesengrund toe dat je Dichterliebe van Robert Schumann moet 
horen om te begrijpen wat Heinrich Heines entree in de litera-
tuur voor de negentiende eeuw betekend heeft. Alban, die op 
mijn aandringen allang Heines Parijse brieven en ook ander 
proza had gelezen, was met het resultaat van ons debat tevre-
den.  
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Met Josef Frank 
 
Ik beval Alban het boek aan van mijn vriend Josef Frank, de 
toen al beroemde Weense architect: Architectuur als symbool. ‘Je 
kent hem?’ vroeg Alban. ‘Ja,’ zei ik, ‘we zijn bevriend.’ – ‘Goh,’ 
zei hij, ‘hoe ken je die? Wij zaten in dezelfde klas.’ – ‘Waarom 
heb je dat nooit verteld? Zie je hem vaak?’ – ‘Nooit,’ zei hij, ‘na 
het eindexamen heb ik hem niet meer gezien.’ – ‘Zaten jullie al 
die zeven jaar bij elkaar?’ – ‘Ja, maar we zien elkaar nooit.’ – 
‘Waarom niet?’ – ‘Nou, hij was op het gymnasium een genie. 
Waarschijnlijk kent hij mij niet eens meer. Ik was een heel 
zwakke leerling.’ – ‘Maar je weet wie hij is?’ – ‘Natuurlijk weet 
ik dat. Hij is immers beroemd. Waar ken jij hem van?’ – ‘Ik heb 
hem leren kennen via professor Strnad en we zijn bevriend ge-
raakt. Ik heb pas van hem geleerd wat architectuur is. We zien 
elkaar heel vaak.’  
 Alban las het boek en was enthousiast. ‘Hoe staat hij tegen-
over Loos?’ wilde hij weten. ‘Heel goed,’ zei ik, ‘ik geloof ook 
dat Adolf Loos veel waardering voor hem heeft.’ – ‘Dat vind ik 
fijn,’ zei Alban. ‘Ik vind het vreemd dat hij me nooit iets gezegd 
heeft.’ – ‘Waarschijnlijk omdat jij Loos nooit verteld hebt dat je 
Frank kent. Zal ik jullie eens aan elkaar voorstellen?’ – ‘Maar,’ 
zei Alban, ‘hij zal zich echt niet voor mij interesseren.’ – ‘Waar-
om niet? Hij gaat naar alle goede concerten en hij bewondert 
Schönberg. Wat wil je nog meer?’ – ‘Goed,’ zei Alban, ‘we kun-
nen het proberen.’  
 Ik stelde hen aan elkaar voor, het genie van de klas en de 
zwakke leerling. We troffen elkaar in café Museum, het door 
Adolf Loos ingerichte trefpunt van schilders, architecten en an-
dere kunstenaars. Alban was opgewonden, wees meteen bij 
binnenkomst naar een plaats aan het raam en zei: ‘Dan ga jij in 
het midden zitten en wij tweeën zitten bij het raam tegenover 
elkaar.’ Frank kwam precies op tijd. We zaten een tijdje in de 
door Alban voorgestelde opstelling. Ik pakte meteen een krant 
en verdiepte me daarin, om als vreemde eend in de bijt de twee 
schoolkameraden bij hun eerste ontmoeting na zoveel jaar niet 
te storen. Natuurlijk was ik niet zo in de krant verdiept dat het 
gesprek me kon ontgaan. Eerst rekenden ze uit hoelang ze el-
kaar niet gezien hadden. Alban dacht: sinds het eindexamen. 
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Dat zou dan sinds 1907 zijn, rekende ik voor mezelf uit. Frank 
herinnerde zich dat ze elkaar veel later toch een keer hadden 
ontmoet, maar ze wisten eerst niet waar en bij welke aanlei-
ding. De levendigere Alban herinnerde zich opeens niet zonder 
opwinding dat ze elkaar bij de dienstkeuring begin 1915 tegen-
gekomen waren. Dat klopte volgens Frank. Nu wisselden ze 
vluchtig oorlogsherinneringen uit. Na een lange onderbreking 
raapte Alban al zijn moed bijeen en vroeg: ‘Ben je getrouwd?’ – 
‘Ja,’ antwoordde Frank. ‘En jij?’ – ‘Ik ook,’ zei Alban. ‘Heb je 
kinderen?’ Frank, zakelijk: ‘Nee. En jij?’ – Alban: ‘Jammer ge-
noeg niet.’ Daarna volgde een lange stilte, af en toe onderbro-
ken door Alban met een ‘Nou ja’ en door Frank met een ‘Tja’.  
 Prof. dr. Josef Frank was geen prater; als hij uitgedaagd 
werd, kon hij heel spraakzaam zijn en zelfs sarcastisch, geestig 
en vernietigend kritisch, vooral wanneer hij van leer trok tegen 
de zogenaamd modernen in de architectuur, in de beeldende 
kunst en soms ook in de literatuur. Ik leerde hem ongeveer in 
dezelfde tijd kennen als Alban, maar al zag ik hem de eerste ja-
ren vaker dan Alban, onze vriendschap ontwikkelde zich in een 
veel langzamer tempo. Ik denk dat het aan zijn uiterlijk lag. Hij 
was van gemiddelde lengte, had een goedgevormde, smalle 
schedel, een lang gezicht en donkere, expressieve ogen, een El 
Greco-gezicht, ware het niet dat hij een kaal hoofd had, dat hem 
zo goed stond dat het leek of hij ermee geboren was. Nu had ik 
van jongs af aan bij kaalhoofdigen en pijprokers het idee dat ze 
ouder en heel wijs waren, welke leeftijd ze ook hadden. Frank 
was allebei en het duurde lang voor ik bij wijze van uitzonde-
ring en alleen in zijn geval die kinderlijke bevangenheid over-
wonnen had.  
 Een tijdlang luisterde ik in mijn onschuld achter de krant 
naar dat refrein van ‘Nou ja’ en ‘Tja’. Daarna bedacht ik dat ze 
met zijn tweeën beter herinneringen aan hun jongenstijd zou-
den kunnen ophalen. Met de smoes dat ik op het kantoor van 
de Frankfurter Zeitung een telefoontje verwachtte, excuseerde ik 
me en liet hen een halfuur alleen. Bij mijn terugkomst in café 
Museum trof ik de twee klasgenoten die elkaar vijftien jaar niet 
gezien hadden lezend achter twee kranten aan krantenstokken. 
Ik ging weer op mijn plaats zitten. Professor Frank legde zijn 
krant neer en zei: ‘Tja.’ Alban legde zijn krant neer en zei: ‘Nou 
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ja.’ Voor zover ik weet – en ik herinner het me heel goed – heb-
ben de twee klasgenoten, van wie de een Alban Berg en de an-
der een van de belangrijkste architecten van onze tijd zou wor-
den, elkaar nooit meer gezien. Alban zei een tijd later: ‘Die 
Frank zegt ook niet veel.’ Professor Frank zei nooit iets onge-
vraagd. Maar op een keer, toen ik ernaar vroeg, zei hij: ‘Alban 
Berg was op school ook al heel verlegen.’  
 Na die ontmoeting las Alban Franks boek Architectuur als 
symbool nog een keer. Het maakte nog meer indruk dan de eer-
ste keer. Frank schrijft heel bondige zinnen en veronderstelt ar-
chitectuurkennis die niet iedere leek bezit. Alban was geen vol-
komen leek op dat gebied. Hij wees me een paar passages in het 
boek die hem bijzonder bevielen. Allereerst een motto aan het 
begin van het boek:  
 

Een kunstwerk moet precies zo functioneren 
als een machine.                 Walter Gropius 

 
‘Ik ken Gropius,‘ zei Alban, ‘uit de tijd dat hij met Alma ge-
trouwd was. Ik dacht dat het een saaie vent was. Maar deze zin 
is echt oerstom.’ Een andere zin, die hem beviel, was echt 
Frank: De naakte waarheid is een leugen. En wat ons allebei vooral 
beviel was de volgende lapidaire conclusie, waar veel lezers 
van schrokken en waar “moderne” architecten nog steeds van 
schrikken: De hele romantische bouwkunst ziet er in haar goedbe-
waarde of zelfs gerestaureerde werken altijd uit als een verzameling 
ruïnes of een moderne imitatie daarvan, terwijl elke Romeinse puin-
hoop leeft.  
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Met Alban en de wanhopige Webern 
 
De tweede dag van de burgeroorlog in februari 1934 belde Al-
ban me op om te zeggen: ‘De tram rijdt weer. Webern is uit 
Mödling gekomen. Hij is totaal wanhopig. Als je de courage 
hebt, kom dan helpen om hem gerust te stellen.’ Daar was geen 
bijzondere courage meer voor nodig. In de stad was het kanon-
gebulder alleen nog in de buitenwijken te horen. Het was dui-
delijk dat de sociaaldemocratische Schutzbund zich terugtrok 
naar de Tsjechoslowaakse grens. Dat vertelde ik Alban en ver-
zekerde hem dat ik niet de juiste man was om de wanhopige 
Webern gerust te stellen, omdat ik zelf ook wanhopig was, mis-
schien niet minder dan Webern. Alban drong aan. Ik beloofde 
er over twee uur te zijn, omdat ik de helft van de weg wilde lo-
pen om met eigen ogen te zien hoe de Weners er tijdens een 
burgeroorlog uitzagen. Ik liep via de Ring, de Babenberger-
straße en via de Mariahilfer Straße tot de Gürtel. Onderweg 
moest ik denken aan een uitspraak van mijn collega Anton 
Kuh, die ooit gezegd had: ‘In Oostenrijk kunnen ze nu een ge-
zichtspolitie invoeren. Je kunt op straat aan iedereen zien of hij 
een katholieke fascist, een socialist of een nazi is.’ Ik speelde nu 
voor gezichtspolitie en moest inzien dat Kuh gelijk had. Dege-
nen die woedend, verontwaardigd en treurig keken, waren de 
sociaaldemocraten en hun aanhangers en de andere fatsoenlijke 
mensen in Wenen. Dat was de meerderheid, zelfs in de binnen-
stad. Degenen die triomfantelijk keken, verkrampt door een 
slecht geweten, waren de coupplegers en hun aanhangers. De-
genen die openlijk en brutaal blijk gaven van leedvermaak, wa-
ren de nazi’s. Die vormden een kleine minderheid. Want de 
mensen mogen niet vergeten – maar doen dat overal ter wereld 
nog steeds – dat de sociaaldemocraten bij de laatste democrati-
sche verkiezingen in 1932 in Oostenrijk 72% procent van de 
stemmen kregen. De minderheid vormden de christelijk-socia-
len, die alleen op het platteland meer stemmen kregen dan de 
socialisten. In Wenen waren de Duitsnationalen, die nu plotse-
ling nazi’s waren geworden, zo’n kleine partij dat ze in de ge-
meente Wenen nauwelijks vertegenwoordigd waren. Ik zeg dat 
niet om de Oostenrijkers te verdedigen, maar wel om de soci-
aaldemocraten iets ten goede te houden. Want in 1934 was Oos-
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tenrijk het enige land en Wenen de eerste stad in Europa die 
zich met de wapens in de hand verweerde tegen het fascisme. 
Spanje was pas 1936 en daarna geen enkel land meer tot het 
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Hadden de sociaalde-
mocraten in Duitsland evenveel aan sociale hervormingen ge-
daan als de sociaaldemocraten in Oostenrijk en vooral in We-
nen, dan hadden ze noch voor Hitler, noch voor Stalin de weg 
gebaand.  
 Ik trof inderdaad een wanhopige Webern aan. Ik drukte hem 
de hand en verzekerde hem dat ik met hem meevoelde. Hij vat-
te dat als medeleven op en zei: ‘Dat verdien ik niet. Ik heb im-
mers niet meegevochten?’ – ‘Ik zeg dat, omdat jij dichter bij de 
sociaaldemocraten staat dan Alban en ik. Voor vechten zijn we 
allemaal al te oud.’ – ‘Je herinnert je misschien,’ zei Webern, 
‘wat een Kroatische generaal, die het bevel voerde over een 
Oostenrijks leger, in de oorlog ooit gezegd heeft: Voor mij is het 
genoeg als iemand de kracht heeft om naar het front te komen, één 
schot op de vijand te lossen en dan dood neer te vallen. Dan is hij voor 
mij al geschikt voor dienst aan het front.’ Dat herinnerde ik me. Die 
Kroatische generaal heette Boroević. Hij werd nog beroemder 
met een andere uitspraak. Hij zei: Ik zal mijn soldaten wel leren 
hoe ze moeten sterven.’ – ‘Ja,’ zei Alban, ‘Karl Kraus heeft hem 
vaak geciteerd. Volgens Boroević zouden wij alledrie nog ge-
schikt zijn voor de dienst. Maar dan hadden we nauwelijks bij-
gedragen aan de overwinning.’ Daarop Webern tegen Alban: 
‘Ik ben benieuwd wat Karl Kraus daarover zal zeggen.’ Alban 
zweeg in verlegenheid. Kraus was allang een voorstander van 
de Heimwehr. Hij beweerde zelfs dat vorst Starhemberg een 
groter redenaar was dan Lassalle. Ik antwoordde Webern: ‘Je 
herinnert je wel de scène in Julius Caesar van Shakespeare; na de 
moord vraagt iemand: “Wat zei Cicero in de senaat?” De ander 
antwoordde: “Cicero sprak Grieks.”’ – Had jij verwacht dat de 
“zwarten” dat zouden durven?’ – ‘Na de rede van generaal Fey 
afgelopen zondag in Mauer, waarin hij openlijk zei: morgen be-
gint het, hadden we dat kunnen verwachten. Maar eerlijk ge-
zegd geloofde ik het niet. De coup was al jaren voorbereid. Ja-
ren geleden, toen Schober nog bondskanselier was, was een ge-
neraal van de Heimwehr in Graz zover om de coup te plegen. 
Maar Schober verhinderde dat, zelfs met hulp van de Frankfur-
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ter Zeitung, misschien omdat hij ooit hoofdcommissaris van po-
litie was geweest en voor orde, hoewel niet voor fatsoen in de 
politiek was. Hij liet ’s nachts mijn collega dr. Lachmann ko-
men, vertelde wat de generaals in Graz van plan waren en ver-
zocht hem dat nog die nacht naar de Frankfurter Zeitung door te 
bellen. Dat gebeurde. De katholieke Reichspost noemde het be-
richt van de Frankfurter Zeitung een leugen en vertelde de lezers 
dat dr. Lachmann Wenen in een laffe vlucht verlaten had op de dag 
dat ik met hem in een ontbijtcafé in de Wollzeile zat en hij op 
Schobers welzijn een paar flessen Liesinger port dronk. Daarom 
dacht ik dat Dollfuß zijn generaal Fey ook wel in toom zou hou-
den – al was het niet meer met hulp van de Frankfurter Zeitung.’ 
Alban zei: ‘Wat raar dat de buren helemaal niks doen.’ – ‘Wie 
moet er iets doen?’ zei Webern. ‘Mussolini? Die heeft het waar-
schijnlijk georganiseerd. Of Horthy? Die vindt het best. Of Hit-
ler? Die zit zich natuurlijk te verkneukelen.’ – ‘Maar Tsjechoslo-
wakije,’ zei Alban, ‘Dat zit immers ook al in het nauw.’ – ‘Tsje-
choslowakije,’ zei ik, ‘kan niks doen zonder het Frankrijk te vra-
gen en Frankrijk kan niks doen zonder het Engeland te vragen. 
Dus gebeurt er niks. De hele wereld roept al dat de coup een re-
volte van de sociaaldemocraten is en daar zal het wel bij blij-
ven. De sociaaldemocraten schreeuwen moord en brand, maar 
de mensen geloven – –‘ – ‘De katholieken,’ interrumpeerde We-
bern. ‘Denk je dat het Vaticaan daarmee akkoord gaat?’ vroeg 
Alban aan Webern. ‘Dat denk ik wel. Maar wie bewijst dat?’ – 
‘Gisteren, toen ik bijgekomen was van het eerste kanongebul-
der,’ zei ik, ‘ging ik naar beneden en over de Ring naar mijn 
vriend Karl Tschuppik, die in hotel Bristol woont. Onderweg re-
ageerde ik niet op de groet van de hoofdredacteur van Die 
Stunde, die al een lyrisch overwinningsartikel à la de artikelen 
over de Wereldoorlog had gebracht. De man was heel nerveus. 
Hij rende achter me aan en siste in mijn oor: ‘Je hoeft niet trots 
te zijn. Je bent niet de eerste.’ – ‘In dit geval,’ zei ik, ‘zou ik nog 
trots zijn, als ik de laatste was.’ Tschuppik deed de deur open. 
Hij zag eruit als iemand die lang geen oog had dichtgedaan. Op 
dat moment besefte ik dat hij als gewezen hoofdredacteur van 
Die Stunde bevriend was met zijn opvolger en ik zei meteen: “Ik 
heb je vriend Ely daarnet niet teruggegroet. Voor ik je een hand 
geef, wil ik je standpunt weten.’ Tschuppik gaf niet meteen ant-
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woord. Hij pakte mijn arm, trok me de kamer in, deed de deur 
achter me dicht en schreeuwde: “Straks komt Hitler hier bin-
nenmarcheren en zijn SS gaat de Stephansdom in om zich op 
het altaar…” En de oude, habsburggetrouwe monarchist om-
helsde me. Even later vertelde hij het volgende: “De coup was 
natuurlijk al lang en nauwkeurig voorbereid. Dat weten we. In 
de laatste kabinetszitting is dat besloten. Maar plotseling stuit-
ten ze op een onverwachte hindernis. Toen bleek namelijk dat 
onze president Miklas, die wel katholiek en christelijk-sociaal 
is, maar toch een christen, tegen bondskanselier Dollfuß zei: “Ik 
heb een eed op de grondwet afgelegd en ik pleeg geen eed-
breuk. Ik treed af.” Diezelfde middag stuurden ze de pauselijke 
nuntius op hem af (die heet geloof ik Sibilia). De nuntius ver-
leende president Miklas absolutie van de nog niet gepleegde 
eedbreuk. Daarmee was de laatste hindernis uit de weg ge-
ruimd.’  
 ‘Dat wist ik wel,’ zei Webern, ‘zonder de katholieken had 
Mussolini het niet gewaagd.’ – ‘Hoe weet Tschuppik dat?’ 
vroeg Alban. ‘Hoe hij dat weet, kan ik niet zeggen. Maar mijn 
ervaring is dat hij altijd heel goed geïnformeerd is.’  
 Annerl, het “gotische sufferdje” zoals Alban haar liefdevol 
noemde, bracht koffie in de eetkamer. Daar gingen we naartoe, 
dat wil zeggen: Alban en ik gingen, terwijl Webern, die niets 
gemerkt had, als versteend in wanhoop bleef zitten. Alban no-
digde hem uit om mee te gaan. Webern stond langzaam op, en 
terwijl hij Alban naar de eetkamer volgde, zei hij met bevende 
stem: ‘Alban, ik weet niet, waarom je het zo makkelijk opvat. 
Zie je het niet? Ze hebben onze muziek doodgeschoten!’ Aan ta-
fel vroegen we ons af hoe het nu verder zou gaan. ‘Ze hebben 
de burgemeester gearresteerd,’ zei Webern. ‘Ze gaan alle soci-
aaldemocratische leiders arresteren. Ze schieten er een paar 
dood, als ze die te pakken krijgen. Ze gaan de nazi’s nadoen en 
concentratiekampen bouwen.’ – ‘Denk jij dat ook?’ vroeg Alban 
mij. ‘Dat zullen ze zeker doen. Wat denk je dat er zou gebeuren, 
als burgemeester Seitz niet in de gevangenis zat, maar nu door 
de straten van Wenen liep? Een oproer!’ – ‘En wat gebeurt er 
met de socialistische jeugd?’ vroeg Alban. ‘Die loopt over naar 
de nazi’s.’ – ‘Dat gebeurt zeker,’ zei Webern, ‘en ze hebben ge-
lijk! De bevolking wordt volkomen gedemoraliseerd en rijp 
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voor de intocht van Hitler. Denk je niet?’ vroeg hij mij. ‘De soci-
aaldemocratische partij had de aansluiting bij Duitsland in haar 
programma,’ zei ik. ‘Na de smadelijke nederlaag van de moe-
derpartij in Duitsland is de nationale drang van de Oostenrijkse 
sociaaldemocraten een beetje bekoeld en ze zijn zich een beetje 
gaan schamen over hun enthousiasme over de aansluiting. Karl 
Renner is altijd al meer Duits-nationaal geweest dan sociaalde-
mocratisch. Hij zal zich na een tijd bij die jeugd aansluiten.’ – 
‘Werk je nog voor de Frankfurter Zeitung?’ vroeg Webern. ‘Ja,’ 
zei ik, ‘de Frankfurter Zeitung is nog niet gelijkgeschakeld. En 
omdat ik geen Duitser ben, maar een Oostenrijker, hebben ze 
me nog niet ontslagen.’ – ‘Morgenstern heeft in de Frankfurter 
Zeitung vorst Starhemberg niet bepaald vriendelijk behandeld. 
Hij loopt meer gevaar dan wij,’ zei Alban. ‘Ik ben niet bang 
voor Starhemberg,’ zei Webern, ‘ik maak me geen zorgen om 
jou. Maar onze muziek hebben ze doodgeschoten.’ – ‘Denk jij 
dat ook?’ vroeg Alban mij. ‘Ik denk niet dat ze jullie muziek 
dood kunnen schieten,’ zei ik, ‘maar de mensen zullen er lange 
tijd niets van horen. Zeker niet zolang het van Starhemberg en 
Dollfuß afhangt of jullie muziek gespeeld wordt. Het zal lang 
duren voor er in Wenen weer een burgemeester is die Alban of 
jou, Webern, benoemt tot jurylid die beslist wie de muziekprijs 
van de stad Wenen krijgt. Maar ik denk niet dat dit regime lang 
stand zal houden en wat erna komt, weten we geen van allen.’ – 
‘Ik weet wel,’ zei Webern, ‘dat de nazi’s komen. Dan beslist Ri-
chard Straus wat er met onze muziek gebeurt.’ – ‘Wat ben je 
van plan?’ vroeg Alban mij. ‘Ik denk niet dat Starhemberg me 
meteen de eerste dagen laat arresteren. Zo belangrijk ben ik 
voor hem vast niet. Maar op lange termijn ben ik daar niet ge-
rust op. Ik ga naar Parijs en maak daar mijn roman af.’  
 Alban, die blij was dat Webern ontwaakt was uit de stupor 
van zijn wanhoop, zei: ‘Soma had Starhemberg vemoedelijk he-
lemaal niet aangevallen, als Karl Kraus hem niet een grotere re-
denaar dan Lassalle had gevonden. Of vergis is me?’ – ‘Daar 
ben ik me niet van bewust,’ zei ik, ‘maar misschien heb je gelijk. 
Ik mag het in de Frankfurter Zeitung ook over politiek hebben, 
maar ik ben dat niet verplicht. We hebben een politieke corres-
pondent in Wenen. Maar jij vond mijn complimenten aan Star-
hemberg erg mooi. Daarop heb je me ooit een kopergravure ca-
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deau gedaan van de grote Starhemberg die in 1683 Wenen en 
de hele christenheid redde.’ – ‘Hoe verklaar je dat Karl Kraus 
aan de kant van de katholieken staat en zo’n eerbied heeft voor 
Dollfuß?’ vroeg Webern mij. ‘Dat kan ik maar op één manier 
verklaren. In zijn autobiografie beschrijft Trotski een scène die 
zich in Leningrad afspeelde, toen hij op bevel van Lenin op het 
leger van generaal Joedenitsj werd afgestuurd om de stad te 
redden. Dat “witte” leger was Leningrad al op acht kilometer 
genaderd. Commandant van de verdediging was Zinovjev. 
Trotski ging naar hem toe en vroeg naar de toestand van de 
verdediging. Zinovjev lag op de sofa. Hij kreunde en zei dat al-
les verloren was. Hij had helemaal geen reserves. Daarop zei 
Trotski: “Ik keek naar hem, een geschrokken burgerman. Ik 
ging naar buiten, verzamelde alle krachten die er nog waren en 
versloeg Joedenitsj. Dat was de laatste “witte” generaal. Karl 
Kraus, die zijn hele leven de salonrevolutionair heeft uitgehan-
gen, is eigenlijk altijd een burgerman geweest. Voor de oorlog 
bekende hij een keer dat hij met zijn politieke gezindheid vóór 
de Franse Revolutie was blijven steken. Geen mens had hem 
blijkbaar verteld dat hij vóór de Franse Revolutie als Boheemse 
jood een geel merkteken had moeten dragen en als zodanig 
door keizerin Maria Theresia uit Bohemen verdreven zou zijn. 
Na de Wereldoorlog flirtte hij met de sociaaldemocraten. We 
weten hoe dat afgelopen is. De burgerman in hem is blijkbaar 
zo geschrokken van de nazi’s, dat hij nu denkt dat de kleine 
Dollfuß met één sterke arm de nazi’s en met de andere Hitler 
uit de weg zal ruimen om Oostenrijk en de wereld te redden. Ik 
heb de nazi’s beter bekeken dan Karl Kraus. In Duitsland en 
Oostenrijk. En ik durf gerust te zeggen dat ik van die roofmoor-
denaars geschrokken ben. Waarschijnlijk meer geschrokken dan 
Karl Kraus. Maar ik ben van de hakenkruisers niet zo geschrok-
ken dat ik me verbeeld dat Dollfuß mij en ons allemaal van hen 
kan verlossen.’  
 Toen ik afscheid nam, hield Webern mijn hand lang vast en 
zei: ‘Het was fijn om met je te praten. Als ik een jood was, zou 
ik ook weggaan. Als ik een roman kon schrijven, zou ik ook 
weggaan. Maar omdat ik geen roman kan schrijven, moet ik in 
Mödling blijven met mijn doodgeschoten muziek.’  
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Anton Webern was klein van stuk. Hij was maar twee, drie jaar 
ouder dan Alban. Zijn bewegingen waren snel. Je zag aan zijn 
gespierde gestalte dat hij ooit een getrainde bergwandelaar was 
geweest, net als Alban. Maar zijn gezicht was ouder dan zijn li-
chaam. Zijn uitgebreide familie viel hem lastig met allerlei 
kleinburgerlijke toestanden. Zorgen om het bestaan overscha-
duwden zijn voorhoofd en gaven hem een bittere trek om zijn 
mond. Zijn werken werden niet minder uitgevoerd dan die van 
de andere Schönbergleerlingen. Ze waren wel aangewezen op 
een beperkte kring, maar dat waren trouwe en enthousiaste toe-
hoorders, die voor een creatieve sfeer zorgden. In het begin wa-
ren het de leden van de Schönbergvereniging, een kring die la-
ter door de stichting van het Genootschap voor Nieuwe Muziek 
aanzienlijk werd uitgebreid. Weberns stukken golden als de ra-
dicaalste van de Schönbergschool, waarschijnlijk vooral door 
hun verbluffende beknoptheid. Daar zaten twee kanten aan. 
Een deel, de elite, genoot van de epigrammatische dichtheid 
van die muziek. De boosaardigen, een soort die in Wenen altijd 
vooral welig tierde in muziekkringen, zeiden: die Webern is 
heel slim. Voor je gemerkt hebt dat je zo’n opus van Webern 
niet begrijpt – is het al voorbij. Een dergelijke scherpzinnigheid 
keerde zich in Wenen niet alleen tegen de nieuwe muziek, maar 
ook tegen violisten en pianisten die nog niet beroemd genoeg 
waren om voor erkende meesters door te gaan. Eén enkel voor-
beeld: Artur Schnabel was aan het begin van de Wereldoorlog 
al een heel bekende pianist en hij speelde echt niet de modern-
ste muziek. Maar toen zijn jaargang aan de beurt was voor de 
keuring, en toen Schnabel door de commissie afgekeurd werd, 
deed in Wenen de grap de ronde: “Vind je het gek? Hij heeft 
immers geen vingers!”  
 Bij de uitvoeringen van de atonale muziek waren begrijpelijk 
genoeg niet bepaald de aantrekkelijkste instrumentalisten en 
zangers betrokken. Met uitzondering van gelukstreffers – om er 
maar twee te noemen: Eduard Steuermann en het Kolischkwar-
tet – waren het meestal heel goede musici, heel waardevolle 
mensen, maar bepaald geen virtuozen. Jarenlang waren we 
daar zo aan gewend dat het vanzelfsprekend leek dat die mu-
ziek nieuw, sprankelend, interessant en misschien baanbrekend 
zou zijn, maar nooit echt “gelukkigmakend”, zoals Alma Mah-
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ler het uitdrukte. Toch maakte ik één keer mee – en als mijn ge-
heugen me niet in de steek laat nog vóór de doorbraak met Al-
ban Bergs Lyrische suite – dat een atonaal stuk dat kon zijn: ge-
lukkigmakend. En wel toevallig bij een stuk van Webern. Ik 
weet niet hoe het kwam, maar een van de aantrekkelijkste zan-
geressen van de Weense Staatsopera had het begrip, de goede 
wil en de moed om in een programma met volkomen tonale 
muziek liederen van Webern te zingen. Dat was Aenne Mi-
chalsky, de fascinerendste Zerlina die ik ooit gehoord heb. Ik 
herinner me haar heel goed, omdat ik juist door haar Zerlina 
voor het eerst iets voelde voor de theorie dat die demonische 
Don Giovanni eigenlijk het slachtoffer is van de vrouwelijke 
schoonheid, dus de verleide en niet de verleider. Aenne Mi-
chalsky was muzikaal niet geïmponeerd door het woord ato-
naal. Het waren liederen en die zong ze. Het applaus van het 
publiek was zo enthousiast, dat Webern, vast voor het eerst en 
waarschijnlijk ook voor het laatst in zijn leven, vijf keer op het 
podium werd geroepen. Hij stapte eerst schuchter en schuw het 
podium op, zoals het een atonaal componist past, bedankte 
Aenne Michalsky, maakte een stijve buiging en stapte gauw 
van het podium af. De derde keer besteeg hij het podium mooi 
langzaam, met zijn linkerhand in zijn zak, als een oude star die 
applaus gewend was, en groette het publiek met geheven hand, 
alsof hij zijn dank uitzond over een duizendkoppige menigte. 
Ik denk dat de aan applaus gewende Michalsky nog nooit zo 
gelukkig was geweest. En dat gold ook voor ons. Alban fluis-
terde: ‘Zag je Webern?’  
 Met Webern beleefden we een andere opgewekte episode, 
die ik hier in alle onschuld graag vertel, omdat ik die ongeluk-
kige kunstenaar meestal alleen in een gedrukte stemming mee-
maakte en ook in herinnering heb. Alban, die wist hoe ik We-
berns muziek waardeerde, nam me een keer mee naar een repe-
titie. Webern leidde persoonlijk de instudering van zijn Kwartet 
op. 22. Ik ging mee, omdat ik gemerkt had dat ik een atonaal 
stuk pas goed kon genieten wanneer ik het meer dan één keer 
had gehoord. Dit was een goede gelegenheid om vertrouwd te 
raken met een voor mij volkomen onbekend stuk. Webern, die 
een perfectionist was, repeteerde het eerste deel geduldig en 
grondig, voor hij aan het tweede deel begon. Daar tikte hij met-
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een na maat 5 af en waarschuwde de saxofonist: ‘Zie je niet wat 
er staat? Heel gloedvol! En terwijl hij hem met zijn rechterarm 
aanvuurde: ‘Gloedvol! Saxofoon!! Sexappeal!!!’ Daarop hoorde 
ik naast me uit Albans borst een met geweld onderdrukt geluid. 
Het klonk als het afgehake geblaf van een opgeschrikte sint-
bernhardshond. Ik keek hem aan. Hij liep blauw aan. Ik was 
bang dat hij een astma-aanval had, nam hem bij de hand en we 
vluchtten de muziekzaal uit. Buiten vielen we elkaar in de ar-
men en lachten net zolang tot Alban gekalmeerd was. Toen we 
de muziekzaal weer binnengingen, werden we begroet door 
een heel geamuseerde Webern: ‘Dat was niet slecht, hè? Saxo-
foon – sexappeal?!’  
 Het kwartet repeteerde bij de ingang van de zaal, niet op het 
podium. Hij keerde zich weer tot de vier musici en ging door 
met repeteren. Toen hij de vier gloedvolle tonen weer achter de 
rug had, keek Alban me aan en we hadden woordeloos, maar 
innig plezier over het dubbelzinnige gelach. Webern lachte om 
zijn woordgrapje: saxofoon – sexappeal. Hij was een lyricus. Al-
ban, de dramaticus, lachte om de kuise sexappeal uit Weberns 
saxofoon.  
 
Ik heb Webern tot Albans dood niet meer gezien. Ik vertrok een 
paar dagen later uit Wenen, nadat de leiders in de strijd tegen 
de coupplegers van de Heimwehr net als de heldhaftige ir. Wei-
ßel standrechtelijk ter dood veroordeeld en opgehangen waren. 
Bij het afscheid deed Helene me een boek van Altenberg cadeau 
en schreef er de Franse zin in: Partir, c’est toujours mourir un peu. 
Deze keer was die zin, zoals ze in Wenen zeggen, hartstikke 
waar. Alban deed me een reiskoffer cadeau waar veel in kon en 
die toch licht bleef. Die koffer begeleidde me op de eindeloze 
verdere reizen in de gecompliceerde emigratie. Ik gebruik hem 
nog steeds.  
 Webern zag ik voor het laatst in 1937. We gingen na een con-
cert samen naar een café. Webern vroeg waarom ik nooit lid 
was geworden van de sociaaldemocratische partij. Ik voelde me 
genoodzaakt om het ook hem precies te vertellen: na de We-
reldoorlog waren er in Wenen ik weet niet hoeveel duizend 
vluchtelingen uit Galicië achtergebleven. Die ongelukkigen wa-
ren meestal al aan het begin van de oorlog voor de aanstormen-
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de kozakken en achter de zich voortdurend terugtrekkende 
Oostenrijks-Hongaarse troepen naar het westen gevlucht en 
uiteindelijk naar de hoofdstad van het rijk. De mannen tussen 
de achttien en de dertig werden toen in de loop van de oorlog 
opgeroepen voor dienst en hun families probeerden zich zo 
goed mogelijk te redden. Nu was het Oostenrijkse kroonland 
Galicië een deel van het opgestane Polen geworden. Omdat de 
meeste in Wenen achtergebleven Galiciërs joden waren, die nu 
direct na het eind van de Wereldoorlog mee moesten maken 
dat de Poolse generaal met de Duitse naam Haller de opstan-
ding van Polen triomfantelijk vierde met een pogrom op de jo-
den in Lwów, hadden ze heel weinig zin om terug te keren naar 
hun vaderland in het oosten. Ze namen genoegen met de beslis-
sing van het vredesverdrag van Saint-Germain, dat hun de vrije 
keus liet tussen een terugkeer naar Galicië en een optie voor het 
nieuwe Oostenrijk. Omdat het zoals gezegd meestal om joden 
ging, beviel dat punt van het vredesverdrag de stadscomman-
dant van Wenen niet, al was hij een brave sociaaldemocraat. Hij 
heette Hanusch, vermoedelijk een in Wenen grondig geassimi-
leerde Tsjech. Daardoor raakte het hem diep dat hij in Wenen 
een “volksvreemd element” moest dulden. In 1921 dacht hij het 
zich te kunnen permitteren om juist op die armste joden in het 
geheim jacht te kunnen maken, want de rijken konden het wel 
op een akkoordje gooien met de autoriteiten. Hij begon met 
schriftelijke uitwijzingen in verschillende gradaties van streng-
heid. En toen dat natuurlijk niet hielp, gaf hij geheime aanwij-
zingen voor de deportatie. Een met mijn moeder bevriende fa-
milie was een van de eerste slachtoffers van stadscommandant 
Hanusch. Ik was net klaar met mijn studie en had tijd om de 
zaak te onderzoeken. Toen er steeds meer van die gevallen wa-
ren, nam ik meteen contact op met een van de leidende zionis-
ten in Wenen, die zelf Galiciër was. Hij besloot zich over de 
vluchtelingen te ontfermen. De zionisten begonnen met de au-
toriteiten te onderhandelen, terwijl de deportaties doorgingen. 
Omdat mijn moeders vrienden bijna aan de beurt waren voor 
deportatie, vertelde ik dat aan mijn vriendin Renée, die een 
ambtenaar kende met een hoge functie bij de politie. Die amb-
tenaar was geen sociaaldemocraat. Hij zei tegen Renée: ‘Wij zijn 
alleen maar het uitvoerende orgaan. De deportatiebevelen ko-
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men van stadscommandant Hanusch. Hij probeert gewoon het 
vredesverdrag een beetje te schenden. Waarom richten de zo-
genaamde vluchtelingen zich niet tot het Poolse gezantschap? 
De Polen roepen toch al dat ze te veel joden hebben. Ze zullen 
vast en zeker meteen interveniëren. En daarbij nog optreden als 
verdedigers van de joden.’ Dat gebeurde meteen en het duurde 
niet lang of de Poolse regering, die vast en zeker onverschillig 
stond tegenover het lot van de joden in Wenen, gebruikte de 
gelegenheid om het kleingeworden Oostenrijk te laten zien wie 
een grote mogendheid was. Eén demarche was genoeg om aan 
de door stadscommandant Hanusch georganiseerde jacht een 
abrupt einde te maken.  
 Als ik de Tsjechische naam van die functionaris benadruk, is 
dat niet om de Tsjechen een loer te draaien. Van de elf Slavische 
naties waren en zijn de Tsjechen mij persoonlijk het sympa-
thiekst. Maar ik heb wel heel slechte ervaringen met assimilan-
ten. Iedere assimilant heeft de neiging om de slechte eigen-
schappen van de natie waarmee hij assimileert verder te over-
drijven en openlijk te demonstreren. Wat de sociaaldemocraten 
betreft: de Weners waren waarschijnlijk de beste socialisten en 
de beste democraten. De stichter van die partij, dr. Victor Adler, 
was een van de eerbiedwaardigste en belangrijkste leiders van 
de sociaaldemocratie. Tijdens de Wereldoorlog was hij een van 
de vastberadenste en moedigste tegenstanders van de oorlog. 
Ook de hoofdredacteur van de Arbeiter-Zeitung, Friedrich Aus-
terlitz, was een rechtschapen man. Maar juist hij was voor mij 
een voorbeeld van de gevaren waaraan een te verregaande as-
similant wordt blootgesteld. Die door mij gerespecteerde man 
presteerde een keer iets wat ik nooit zal vergeten. In een tijd 
waarin zijn partij de machtigste was, begonnen aan de Weense 
universiteit al brutale aanvallen van de nazistudenten op hun 
joodse collega’s. Toen een deputatie van joodse studenten dat 
met hoofdredacteur Austerlitz wilde bespreken, scheepte die 
met zijn internationale idee geassimileerde jood hen af met het 
antwoord: ‘Het gaat mij niks aan als aan de Weense universiteit 
de hakenkruisers haakneuzen inslaan.’  
 Dat alles vertelde ik zo beknopt mogelijk, om Anton Webern 
duidelijk te maken dat ik de Weense sociaaldemocraten altijd 
het beste wenste, maar altijd al besefte dat ik geen trouw lid 
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van de partij kon worden. ‘Het loont dus soms om een jood te 
zijn,’ zei Webern, ‘dan heb je de dingen eerder door dan wij.’  
 Ik had die avond de indruk dat Webern in al zijn politieke 
naïviteit en met zijn sympathie voor het socialisme zich al leek 
af te vragen of de nazi’s, dus de nationaal-socialisten, wel geen 
democraten waren, maar uiteindelijk misschien toch de sterkste 
socialisten.  
 Over die gesprekken vertelde ik Alma Mahler bij gelegen-
heid in New York. Daarop zei ze: ‘Webern zei me in 1937 een 
keer: “Nu is het hoog tijd om je bij de nazipartij aan te sluiten.”’ 
Alma Mahler was net terug in New York van haar eerste naoor-
logse bezoek aan Wenen. Ze had veel te vertellen. Ze zag daar 
ook de weduwe Webern voor het laatst, die haar precies vertel-
de over Weberns treurige einde. Alma Mahler geloofde de ver-
sie niet die beweerde dat een Amerikaanse soldaat hem bij ver-
gissing neegeschoten had. Ik geloof die versie ook niet. – Alma 
wist van die familietragedie meer dan ze die keer wilde vertel-
len. En ik stelde geen vragen meer.  

Een tijdje later begon ze er weer over. En deze keer hoorde ik 
wat de weduwe Webern haar over de dood van haar man ver-
teld had. Maar ik krijg het niet voor elkaar om dat verslag hier 
even terloops te behandelen.  
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Met Schönberg in Californië 
 
Arnold Schönberg heb ik in de VS vaker gezien dan in Europa, 
maar daar ook niet zo vaak. Ik was een paar keer bij hem en af 
en toe kwamen we elkaar tegen bij gemeenschappelijke vrien-
den, meestal bij Alma Mahler thuis. Bij het eerste bezoek bij 
hem thuis was hij in het begin niet bepaald hartelijk. We waren 
eerst alleen. Hij wilde weten hoe het in de concentratiekampen 
in Frankrijk was geweest. Opeens zei hij: ‘Nu gaat u natuurlijk 
in het Engels schrijven.’ Ik zei dat ik te oud was om van taal te 
veranderen. ‘U spreekt toch Engels?’ zei hij. ‘Ik heb al in mijn 
jeugd Engels geleerd. In het begin zelfs in een Berlitz School,’ 
zei ik. ‘Ik kon kranten lezen en de Engelse literatuur in het ori-
gineel. In de emigratie heb ik het spreken al in Parijs geoefend. 
Maar dat betekent nog lang niet dat ik het kan schrijven.’ – ‘Ik 
schrijf alles in het Engels,’ zei hij, ‘dat moet u ook doen.’ Ik zei 
dat ik op den duur waarschijnlijk wel een artikel in het Engels 
zou kunnen schrijven, maar vast en zeker nooit een roman. 
‘Waarom niet?’ zei hij. Hij zag het verschil niet. ‘Als je een arti-
kel kunt schrijven, kun je ook een roman schrijven.’ Ik probeer-
de hem het verschil uit te leggen. Tevergeefs. Hij hield voet bij 
stuk en dat niet zonder strengheid. Toen ik nog een keer uitleg-
de dat ik te oud was om van taal te veranderen, kwam hij na-
tuurlijk met het beroemde voorbeeld van de Pool Joseph Con-
rad, die een groot Engels schrijver was geworden. Ik probeerde 
nu net aan de hand van dat voorbeeld uit te leggen dat het in 
mijn geval anders lag. Juist door de leeftijd. Joseph Conrad ver-
liet zijn vaderland als heel jonge man die zeeman wilde wor-
den. Dat werd hij voor hij schrijver werd. Hij had nooit iets in 
het Pools geschreven. Hij werd schrijver in het Engels. Schön-
berg wilde ook dat verschil niet inzien. Toen ik zei: ‘Meneer 
Schönberg, u bent componist. De noten die u geschreven hebt, 
spraken geen Duits en de noten die u nu schrijft, spreken geen 
Engels. Wat u in het Engels schrijft, is geen literatuur en wil dat 
ook niet zijn.’ Dat was nog steeds niet genoeg, al begon hij er 
een beetje over na te denken. Ik vroeg hoe hij al die mooie pal-
men vond waar we in Californië met de auto langsreden. ‘Voor 
mij,’ zei ik, ‘is een palm nog lang geen boom. Ik denk dat ik hier 
jaren moet wonen voor ik zover ben. Voorlopig is een rij palm-
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bomen voor mij een heel mooie coulisse.’ – ‘U bent toch geen 
schilder?’ zei hij. ‘Wat gaan u die palmen aan?’ Nu werd ik een 
beetje streng en zei: ‘Meneer Schönberg, laten we aannemen dat 
ik geen schrijver was, maar pianist. En u vond dat ik violist 
moest worden. Zou het daarvoor niet te laat zijn?’ Dat zag hij 
eindelijk in.  
 Daarop vertelde ik hem iets wat ik in een concentratiekamp 
in Frankrijk meegemaakt had, waar de ene helft van de gevan-
genen Duits en de andere helft Oostenrijks was, bij 70-80% jo-
den. Daar zei een Duitse jood: ‘Maar de Duitse taal kunnen ze 
me niet afpakken.’ – ‘Hoezo?’ vroeg een Wener. ‘Zonder de 
Duitse taal kun je hier in het concentratiekamp niet leven? Mij 
mogen ze mijn Duitse taal best afpakken.’ – ‘Jij bent geen Duit-
ser. Jij bent nou eenmaal een Oostenrijker.’ – ‘Ik ben geen Oos-
tenrijker. Ik ben een Oostenrijkse jood.’ – ‘En wat denk je dat ik 
ben?’ vroeg de Duitser. ‘Ik ben een Duitse jood.’ Waarop de 
Oostenrijker zei: ‘Nee. Ik ben een Oostenrijkse jood. Jij bent een 
joodse Duitser.’ Daarop citeerde Schönberg een uitspraak van 
Erich Maria Remarque. Toen ze hem vroegen of hij geen heim-
wee naar Duitsland had, schijnt hij geantwoord te hebben: 
“Waarom zou ik heimwee naar Duitsland hebben? Ben ik soms 
een jood?”’  
 Ik weet niet meer waarom, maar tijdens het gesprek stond 
Schönberg op, ging naar de piano, pakte een muziekmanu-
script, liet me dat uit de verte zien, liet het weer op de piano 
vallen en zei: ‘Uw vriend dr. Wiesengrund stuurt me de hele 
tijd zijn composities. Deze keer liederen. Ik denk wel dat ze 
goed zijn. Maar moet ik ze lezen?’ Ik was stomverbaasd. Ik nam 
aan dat hij belangstelling had voor componisten die twaalf-
toonsmuziek schreven. Ik probeerde Wiesengrund, van wie ik 
toen al niet meer zo’n grote vriend was, in bescherming te ne-
men en memoreerde dat zijn leraar Alban Berg vond dat hij ge-
talenteerd was. ‘Getalenteerd?’ zei Schönberg. ‘Ik denk zelfs dat 
ze goed zijn!’ Schönberg vroeg nog of ik dr. Wiesengrund vaak 
zag. Toen ik nee zei, vroeg hij waarom. Ik legde uit dat ik niets 
tegen Wiesengrund had, maar dat ik aan Europa wat overspan-
nen zenuwen had overgehouden en dat dr. Wiesengrund be-
hoorde tot de mensen die wel erg aanwezig zijn, ook als je ze 
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verder graag mag. Schönberg moest lachen en zei: ‘Wel erg 
aanwezig? Dat is goed gezegd. Hij is wel erg aanwezig.’  
 Jaren later, toen de ruzie tussen Schönberg en Thomas Mann 
naar aanleiding van de roman Doktor Faustus losgebarsten was 
en Wiesengrund zich ontpopte als een intellectuele adjudant en 
zelfs medeschepper, kon ik Schönbergs voorgevoel alleen maar 
bewonderen. Zijn antipathie richtte zich blijkbaar niet tegen de 
liederen, maar altijd al tegen de persoon van de componist.  
 Over de ruzie tussen Schönberg en Thomas Mann is het be-
langrijkste niet gezegd. Thomas Mann geeft openlijk toe hoe het 
tot de roman gekomen is. Hij wilde, daar komt het op neer, een 
roman schrijven met als hoofdpersoon een groot musicus, een 
componist, een genie. Maar de grote kunstenaar in hem wilde 
het muziekgenie in de roman zo beschrijven dat niemand zou 
kunnen zeggen dat het met literaire middelen was bereikt. Zo 
gezegd, zo gedaan. Hij charterde een musicus die hem daarbij 
zou kunnen helpen. Die musicus was dr. Wiesengrund, die het 
voordeel had dat hij een musicus was van de Nieuwe School, 
de Schönbergschool. En hij hielp de meester niet alleen met 
raad, wat nog toelaatbaar was, maar ook met daad. Thomas 
Mann, die de roman schrijft, betrapt het genie in de roman bij 
het componeren. En hoe componeert het genie? Precies zoals 
Wiesengrund de moderne muziek, dus de Schönbergmuziek, 
beschrijft. Nog voor de ruzie tussen Schönberg en Mann losge-
barsten was, herkende ik bij het lezen van de roman in de be-
schrijving van de geniale muzikale creaties de hand van Wie-
sengrund. Toen ik hem vele jaren later, om precies te zijn in 
1957 in Frankfurt am Main, vroeg: ‘Begreep Thomas Mann wat 
jij voor hem opschreef over de moderne muziek?’ Toen glim-
lachte Wiesengrund zelfgenoegzaam en zweeg.  
 Ik nam Wiesengrund die medewerking niet kwalijk, maar 
wel zijn vermogen om twee heren te dienen: Thomas Mann en 
Arnold Schönberg. Van Thomas Mann, die het debat met 
Schönberg met olympische kalmte en grote superioriteit voerde 
en tenminste voor zijn lezers overwinnaar was, verbaasde de 
houding me niet. Het is dezelfde houding die hem in zijn be-
roemde brief aan de rector van de universiteit van Bonn met 
ongeëvenaarde onbevangenheid tot de bekentenis bracht: Ik, die 
eerder als representant geboren ben dan als martelaar…  
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 Wat Doktor Faustus betreft: dat is een vreemd in elkaar gezet-
te figuur. De schrijver geeft hem het uiterlijk van Friedrich 
Nietzsche en als ik me niet vergis ook zijn ziekte. Innerlijk is hij 
gevuld met verheven gedachten over zuivere kunst en versierd, 
om niet te zeggen “geadorneerd”, met de vreemde vulpen van 
Wiesengrund, dus eigenlijk met Schönbergmuziek. Zo uitgerust 
leeft hij in zijn turris eburnea en componeert in de pure glet-
scherlucht zijn muziek van de toekomst. Natuurlijk wordt de 
kluizenaar met zijn verheven kunst door de mensen gestoord. 
Wie stoort hem? Natuurlijk een jood. Een zakenjood die ge-
merkt heeft dat je aan toekomstmuziek ook kunt verdienen. 
Hem geeft de schrijver zoveel wat me doet denken aan een 
academicus die bij Schönbergs uitgeverij een belangrijke rol 
speelde en die – ik herken hem – van zaken misschien minder, 
maar genoeg, en van muziek meer begreep dan Thomas Mann, 
die in zijn muziekbegrip niet verder gekomen is dan Pfitzner. 
In de roman komt nog een jood voor, wie de schrijver de karak-
tertrekken geeft van die Franse jongeman Bloch, die de gedege-
nereerde baron Charlus prikkelt tot een antisemitische tirade. 
Dat is de lange monoloog in de grote roman van Proust, die de-
ze antisemiet laat uitleggen waarom de joden elkaar verdringen 
voor de christelijke passiespelen: om telkens weer te genieten 
van de kruisiging van de Heiland. Thomas Mann laat die jood 
wild, als een nazi, over religie praten, maar met gedachten die 
hij van de grote denker Oskar Goldberg leent. Voor zover ik 
weet, ergerde dat maar één lezer en wel een hoogleraar litera-
tuur die Thomas Manns bijbelse tetralogie als een van de groot-
ste meesterwerken van de wereldliteratuur beschouwt en Tho-
mas Mann erg bewondert. Hij schreef de meester een brief 
waarin hij zijn verwondering en verontrusting uitte over die 
twee antisemitische joden in de Faustroman. Mann antwoordde 
met olympische gelatenheid: Beste vriend, maak je niet druk, je 
denkt toch niet dat ik antisemiet geworden ben? Ik heb me tien jaar 
met de joden beziggehouden en genoeg voor hen gedaan. Neem me de-
ze twee niet kwalijk. Ludwig Lewisohn liet me de brief lezen en 
hij was gerustgesteld. Ik niet. Ik geloof namelijk niet dat Tho-
mas Manns bijbelse chinoiserie een meesterwerk is. Ik geloof 
namelijk niet dat Thomas Manns ontdekking dat onze aartsva-
der Jakob grote wallen onder zijn ogen had en de taal sprak van 



 179 

de grote père noble van het Burgtheater, Adolf von Sonnenthal, 
een verrijking en verdieping van de Bijbel betekent. Zoals ge-
zegd was Ludwig Lewisohn de enige hoogleraar die van Doktor 
Faustus niet erg onder de indruk was. Lewisohn was geen emi-
grant. Anders dan hij waren de Duits-joodse emigranten diep 
onder de indruk van de roman. Gustav Mahler had een treffen-
de uitdrukking voor zulke meesterwerken gevonden: meester-
maakwerk.  
 Terug naar Schönberg. Ik was een keer samen met Hanns 
Eisler bij hem. Het was in de tijd dat avonturier Rommel de En-
gelsen in Noord-Afrika voor zich uit dreef, dankzij Churchills 
avontuurlijke idee om een deel van het Engelse leger in Afrika 
naar Griekenland te sturen om zijn soft underbelly of Europe te-
gen de nazi’s en de Italianen te verdedigen. In de emigranten-
kolonie in Hollywoord was paniek uitgebroken. De algemene 
stemming was: de oorlog is beslist, de nazi’s hebben gewonnen. 
De aanvoerder van dat koor was professor Horkheimer en zijn 
Institut für Sozialforschung, dat hij uit Frankfurt heelhuids naar 
Hollywood had kunnen overbrengen. Maar tweeënhalve opti-
mist bleef hardnekkig van mening dat Hitler de oorlog zou ver-
liezen: Bert Brecht, de schrijver van deze regels en (half) Hanns 
Eisler.  
 In aanwezigheid van Schönberg, die zich op het gebied van 
oorlogvoering bij wijze van uitzondering geen expert voelde, 
was Hanns een uitgesproken optimist. Daarom was Schönberg 
toen graag in ons gezelschap. Gebruikmakend van zijn goede 
humeur stelde ik hem een persoonlijke vraag. Ik zei zoiets als: 
‘Ik heb het er al een keer met Eduard Steuermann over gehad, 
maar ik vind het belangrijk om uw mening te horen. Ik bekende 
Steuermann dat ik Die Kunst der Fuge niet begrijp, omdat ik 
meestal niet serieus luister. Telkens als ik er een moet beluiste-
ren, moet ik denken aan een passage uit een van de Parijse brie-
ven van Heinrich Heine: Op de gang ontstond een lawaai alsof er 
een Ode van Klopstock van de trap viel. Schönberg en Eisler moes-
ten hard lachen; allebei beweerden ze de brieven te kennen, 
maar deze zin was hun blijkbaar niet opgevallen. Maar ik droeg 
de zin altijd met me mee, want telkens als ik een fuga hoorde, 
moest ik denken aan het lawaai dat zou ontstaan, als er een fu-
ga van Bach van de trap viel. ‘Natuurlijk kun je in zo’n stem-
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ming niet goed luisteren en daardoor kon ik helemaal niet ge-
nieten van die kunst en haar ook niet bewonderen. Vertelt u me 
alstublieft: moet ik me schamen? Mag iemand die dat mee-
maakt toch vinden dat hij iets van muziek begrijpt?’ Schönberg 
keek me welwillend aan en vroeg: ‘Wat zei Steuermann?’ – ‘U 
moet niet boos zijn, meneer Schönberg; ik wou graag eerst uw 
oordeel horen, ook als het vernietigend is.’ Schönberg glimlach-
te en zei (en dat is de reden waarom ik dat hier opschrijf); ‘Bij 
mij gaat het zo bij Bach: ik kan achter de piano gaan zitten en 
een uur of zelfs twee uur Bach spelen en lezen. Maar als iemand 
zegt dat hij urenlang naar Bachmuziek kan luisteren, is hij een 
huichelaar of een leugenaar. Meestal doen die toehoorders hun 
ogen dicht en doen alsof ze hartstochtelijk zitten te luisteren. 
Wat Die Kunst der Fuge betreft: die is wel kunst, maar die mag u 
van mij best met de kunst van Klopstock vergelijken en daar-
voor hoeft u zich helemaal niet te schamen. Wat zei Steuer-
mann?’ – ‘Steuermann is een oude vriend van me; ik praat met 
hem natuurlijk anders dan met u. Ik zei zoiets: “Ik heb zesen-
dertig redenen om Beethoven boven alles te waarderen en van 
hem te houden en een van die zesendertig redenen is dat ge-
leerde musici hem verwijten en aantonen dat hij de fugakunst 
niet beheerste. Wat mij betreft: ik denk dat een fuga alleen maar 
zo heet, omdat je bij het horen weg wilt lopen.” Steuermann 
antwoordde: “Je hoeft je niet te schamen, je bent in goed gezel-
schap, Robert Schumann had ook weinig waardering voor Die 
Kunst der Fuge. Hij maakte zelfs hetzelfde woordgrapje.”’ Daar-
op voegde Schönberg eraan toe: ‘Schumann is niet de enige gro-
te componist die geen waardering heeft voor Die Kunst der Fuge, 
er zijn nog anderen.’  
 Alban vroeg een keer: ‘Wanneer ben je je eigenlijk voor onze 
muziek gaan interesseren?’ – ‘Ik heb een keer een uitspraak van 
Schönberg gelezen of alleen maar gehoord. Hij beweerde dat hij 
het proza had ingevoerd in de muziek. Mij interesseerde die 
uitspraak om zo te zeggen om literaire redenen. In de negen-
tiende eeuw verdween een grote literaire vorm, namelijk het 
heldenepos in verzen, en de roman in proza erfde die plaats. Ik 
dacht bij mezelf: misschien kan er in de muziek iets dergelijks 
gebeuren. Daarom ging ik naar concerten met jullie muziek op 
het programma.’ – ‘Je bent vast behoorlijk geschrokken.’ – ‘Veel 
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erger: ik begreep er niks van. Mijn vriendin Renée, een goed 
musicus, troostte me door te bekennen dat het bij haar net zo 
was. Maar dat schrikte me niet af. Al gauw merkte ik dat me na 
herhaald beluisteren van een stuk om zo te zeggen een licht op-
ging. Als je een nieuwe taal kunt leren, waarom dan geen nieu-
we taal in de muziek? Daarna leerde ik jou kennen en zo werd 
ik langzamerhand een Schönbergiaan..’ We waren het erover 
eens dat de ommekeer niet opeens gekomen was, dat daar ook 
een ontwikkeling was: Wagner, Reger, Mahler en, zoals Steuer-
mann beweerde, ‘ook Brahms met zijn korte thema’s.’ Maar zo-
als het altijd gaat: de voorgangers hadden behoefte aan een 
nieuwe expressie – Schönberg voelde die behoefte het sterkste, 
herkende hem en creëerde daardoor de nieuwe taal ervoor. De 
Schönbergianen beriepen zich op het beroemde gebroken ak-
koord in Tristan en Isolde. Nietzsche zei dat beter. Hij zei dat 
Wagner een nieuwe expressie voor de lijdende mens ontdekte, 
maar er slecht gebruik van maakte.  
 Natuurlijk kreeg ik in de loop van de tijd dankzij Alban meer 
begrip voor de muziek van die school. In veel gesprekken, die 
terloops ook blijk gaven van de persoonlijke relatie met zijn 
meester en zijn verbondenheid met hem. Maar ook de ambiva-
lentie tussen meester en leerling. En het lijden daaronder. Ver-
moedelijk was dat ook de reden dat hij zich niet af liet brengen 
van de wens om mijn toneelstuk In de kunstkring te toonzetten. 
In dat toneelstuk gaat het hoofdzakelijk om de relatie tussen 
meester en leerling, die voor de leerling fataal afloopt. Dat dat 
zo was, wordt voor mij nu, vijfendertig jaar na zijn dood, beves-
tigd door een passage in een van zijn brieven aan een gemeen-
schappelijke vriendin. Ze schreef dat ze na herhaaldelijk beluis-
teren van de Brusselse opvoering van Wozzeck dacht te horen 
wat hij componeerde toen Schönberg in Wenen was en wat toen 
Schönberg ver weg was. Albans antwoord luidde: Met je grote 
laatste vraag heb je zó gelijk. Je weet misschien niet dat je daarmee hèt 
probleem van mijn leven aanroert, een probleem waar ik al tiental-
len jaren mee rondloop, zonder dat ik het kan oplossen en waaraan ik 
ook te gronde zal gaan.  
 Hij is niet te gronde gegaan. En het was niet zijn persoonlijke 
probleem. Het hoort bij de relatie meester-leerling. Een relatie 
met net zoveel leed en gevaren als vruchtbaarheid en succes, als 
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de leraar een uitverkoren meester en de leerling een uitverko-
ren jongeman is. Zoals in dit roemrijke geval.  
 Onze gesprekken over Schönberg waren altijd harmonisch. 
Als we over de componist spraken, moest ik mijn mond hou-
den en leren. Als we over de mens spraken, was ik vaak ver-
baasd over de mate van liefde waarmee Alban over hem sprak. 
Helene, die er vaak bij was, riep een keer tussendoor: ‘Je houdt 
het niet voor mogelijk hoe stapelgek ze allemaal op Schönberg 
zijn! Als ze een discussie hadden en Schönberg stond op om 
door de kamer te ijsberen, dan liep er altijd iemand achter hem 
aan met de asbak.’ – ‘Alban ook?’ vroeg ik. ‘Juist Alban!’ Zoals 
gezegd, zag ik Schönberg in Wenen heel zelden, en maar één 
keer samen met Alban. Maar ze waren inderdaad allemaal “sta-
pelgek” op hem, zoals Helene beweerde. Zelfs de geestige en 
scherpe Hanns Eisler. Toen Schönberg Berlijn moest verlaten, 
was de anders zo verstandige Hanns Eisler zo naïef om in Mos-
kou voor te stellen de beroemde meester in Rusland uit te no-
digen en hem daar een professoraat aan te bieden. Ze gingen 
daar op dat idee in. Maar de geheime politie onderzocht de 
zaak, zoals daar gebruikelijk is, en kwam erachter dat Schön-
berg eigenlijk een heel conservatieve man was en een tijdlang 
zelfs monarchist. Dat was niet schadelijk voor Schönberg, die er 
weinig voor gevoeld had om naar Moskou te gaan, maar wel 
voor Eislers aanzien in Moskou.  
 Eén keer kwam het toch tot een verschil van mening over 
Schönberg. Dat was in de tijd dat Alban in zijn vergeefse zoek-
tocht naar een tekst voor een nieuwe opera bijna de moed had 
opgegeven. Schönberg stelde hem in een brief voor om de to-
neelstukken van Arnolt Bronnen te lezen. Alban vroeg wat ik 
van Arnolt Bronnen vond. Wat ik toen van Arnolt Bronnen 
vond, zou ik nu na veertig jaar niet eens kunnen zeggen zonder 
hem door een aanklacht wegens smaad aan een verrijzenis te 
helpen. Daarop las Alban een niemendalletje van Bronnen en 
was het met me eens. Ik was wel verbaasd over Schönberg. Je 
hele leven Strindberg bewonderen en dan iets zien in Arnolt 
Bronnen leek me heel bedenkelijk. ‘Je komt niet ongestraft een 
handelsschool door,’ zei ik, voor ik er erg in had. Alban keek 
me met een treurige glimlach aan en zei: ‘Een gewone middel-
bare school is al gevaarlijk.’ – ‘Er is nog een enorm verschil,’ zei 
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ik, ‘jij hebt er geen nadeel van ondervonden. Jij hebt Wozzeck 
zelf uitgezocht.’ Dat was een zichtbare troost voor hem. Helaas 
vervolgde ik in mijn boosheid: ‘Bij Strindberg vond hij niks om 
te componeren. Maar Erwartung en Die glückliche Hand inspi-
reerden hem.’ Daarop werd Alban boos. ‘Hé, dat mag je niet 
zeggen!’ Ik zag dat ik een heiligdom betreden had zonder mijn 
schoenen uitgetrokken te hebben. Ik zweeg, niet eerbiedig, 
maar wel lang. Ik merkte dat hij eigenlijk niet boos was, maar 
alleen treurig. Schönberg en zijn leerlingen waren een clan, een 
vervolgde groep en net als alle vervolgden heel gevoelig en 
kleinzerig. Schönberg was niet alleen de meester, de leraar, 
maar ook het miskende genie. Nu ze er allemaal niet meer zijn, 
allemaal veelgeroemd, vaak beluisterd en gewaardeerd, denk ik 
vaak dat Arnold Schönberg wel omstreden en ook vervolgd 
was, maar eigenlijk niet miskend. Toevallig vond ik hier in 
New York in het huis van een Weense emigrant die zijn inven-
taris had kunnen redden, een oud Duits geïllustreerd tijdschrift. 
Een van de gebruikelijke geïllustreerde tijdschriften op groot 
formaat, geen voer voor intellectuele lezers. Dat tijdschrift had 
in december 1899 het nu bijna Amerikaanse aandoende goede 
idee om een hele pagina vol foto’s te brengen onder de titel Ge-
zichten van de komende twintigste eeuw. Onder die gezichten vond 
ik tot mijn aangename verrassing het gezicht van Arnold 
Schönberg. Een foto van de toen vijfentwintigjarige, met een 
kop met haar.  
 Ik zag Schönberg voor het laatst in 1943 in Hollywood, bij 
Alma Mahler thuis. Hij liep toen tegen de zeventig. Hij was 
slank, gebruind door het tennissen en heel beweeglijk. Hij was 
in een heel goed humeur, bijna vrolijk, en toen Alma hem com-
plimenteerde om zijn vrolijkheid, vertelde hij meteen waarom 
hij in zo’n goed humeur was: ‘Ik heb vandaag het ballet van de 
opera Mozes en Aron afgemaakt. Ik ben er heel tevreden over, 
hoewel ik weet dat het nooit uitgevoerd kan worden.’ Hij zei 
hoewel, maar met een trots gezicht, alsof hij wilde zeggen: ‘Ik 
ben tevreden, omdát ik weet dat het niet uitgevoerd kan wor-
den.’ Ik vroeg me de hele avond telkens weer af, voor zover 
mogelijk, wat voor zin het had om een ballet te componeren dat 
niet uitgevoerd kon worden. Ik durfde alleen te vragen: ‘Waar-
om denkt u dat het niet uitgevoerd kan worden? Omdat er te 
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veel repetities nodig zouden zijn?’ – ‘Nee, daarom niet,’ zei hij 
nog steeds stralend. ‘Ze kunnen het natuurlijk niet spelen. Het 
is te moeilijk.’ Jammer, doodjammer dat hij niet mocht beleven 
hoe hij zich vergist had. Ik heb helaas geen opvoering van zijn 
opera meegemaakt, maar wel herhaaldelijk de plaat beluisterd 
en ik denk dat ik die nog vaak zal beluisteren, en wel om het 
ballet. Het is gewoon meeslepend, wat je van het hele stuk niet 
zo gauw zult zeggen. Maar dat komt alleen doordat je een ope-
ra verwacht. Het stuk is meer dan een opera. Het is een heel bij-
zonder soort stuk. Een opera is het niet, al is de tekst door de 
componist zelf bedoeld als opera. Het is een geweldig oratori-
um. Of liever gezegd: een stuk sui generis. Alban Berg had hem 
500 levensjaren toegedacht. Schönberg heeft die profetie niet 
gelezen. Wie ben ik om Alban geen gelijk te geven?  
 Die avond was Schönberg bijzonder vriendelijk. Dat had een 
reden. Werfel en ik en mijn aanwezige vriend dr. Conrad Lester 
somden bij wijze van tijdverdrijf een deel van de avond de in-
dertijd beroemde schrijvers op die de Eerste Wereldoorlog niet 
overleefd hadden, niet doordat ze in de oorlog gesneuveld wa-
ren, maar doordat ze door de oorlog naar de marge van de lite-
ratuurgeschiedenis gedreven waren. Franz Werfel had een 
scherp geheugen voor zo’n necrologie. Ook ik ging mijn geheu-
gen goed na. Arnold Schönberg luisterde met zichtbare verba-
zing, maar ook niet zonder angst. Plotseling keerde hij zich 
naar mij en vroeg: ‘En Strindberg? Hoe zit het met Strindberg?’ 
Ik stelde hem met genoegen gerust: ‘Strindberg? Die wordt van 
decennium tot decennium groter.’ Werfel viel me bij, net als Al-
ma en mijn vriend Lester. Het scheelde niet veel of Schönberg 
had me omhelsd. Strindberg was de beschermheilige van 
Schönbergs schoolgebouw.  
 Deze keer nam Schönberg heel hartelijk afscheid van me: 
‘Over Wedekind hebben we het vandaag niet gehad. Met Lulu 
hebt u uw vriend Alban een goede dienst bewezen.’ Ik heb hem 
jammer genoeg nooit meer gezien. Kort na die avond vertrok ik 
uit Hollywood en ging terug naar New York.  
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Weerzien in Wenen 
 
Wenen was nog een door het geallieerde leger bezette stad, 
toen ik het in 1950 terugzag. Het was een koude winterdag en 
een weemoedig weerzien. Sinds mijn vlucht waren er maar 
twaalf jaar verstreken en ik trof nog meer vrienden dan ik ver-
wacht had. Velen kwam ik toevallig tegen en het was niet moei-
lijk om erachter te komen wie er een zuiver geweten had. De 
anderen gedroegen zich alsof ze niet wisten of hun overhaast 
uitgestoken hand aanvaard zou worden.  
 Ik had Helene Berg gezegd dat ik zou komen en haar meteen 
de volgende dag opgezocht. Ze nodigde me uit voor het avond-
eten en beloofde zelf mijn lievelingskostje klaar te maken. Ik 
merkte hoe mijn smaak intussen veranderd was, want ik wist 
echt niet meer wat mijn lievelingskostje was. Dat was gek, want 
meteen na mijn aankomst op het Weense Westbahnhof herin-
nerde ik me bijvoorbeeld wel mijn Weense telefoonnummer, 
dat ik allang vergeten was.  
 Oudergewoonte ging ik met de Nanafuchziger naar Hietzing, 
al was ik niet vergeten dat er allang een snellere verbinding met 
Hietzing was. Ik was om zes uur uitgenodigd, maar ging al een 
uur eerder om alle straten in Alt-Hietzing waar ik gewoond 
had terug te zien. Er was niets veranderd. Alt-Hietzing had in 
de oorlogsjaren nog veel minder geleden dan alle andere dis-
tricten van Wenen. In de Altgasse was nog de tamboereerwin-
kel omwille waarvan ik de hele straat ooit voor de Frankfurter 
Zeitung beschreven had, waarbij ik achterhaald had wat een 
tamboereerwinkel was. Het was een borduurwinkel, geleid 
door twee oude dames van wie de naam heel goed bij de win-
kel paste, maar die ik jammer genoeg toch vergeten ben. Maar 
toen ik er bij mijn tweede Weense bezoek in 1957 weer een kijk-
je wilde nemen, was de winkel er niet meer. Op weg naar de 
Trauttmansdorffgasse liet ik niet na een eind te lopen door de 
Maxingstraße, waar ik jarenlang gewoond had en waar ik tot 
mijn genoegen de firma Amadeo Amadei terugzag, een firma 
waar je niet alleen kon kennismaken met een renaissancekun-
stenaar, maar ook mooie, scherpgeslepen messen kon kopen.  
 Helene woonde nog steeds alleen. Ik stond een tijd voor de 
deur met het bord met de naam ALBAN BERG, voor ik de 
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kracht had de bel aan te raken. Ik was blij de nog lichte passen 
te horen en toen ze opendeed zag ik dat Helene ook niet veel 
veranderd was. Ze had nog niet één grijze haar. We omhelsden 
elkaar en Helene zei: ‘Ik had niet gedacht dat ik je ooit terug 
zou zien.’ We gingen naar Albans kamer. Daar stond alles op 
zijn oude plaats, de boeken, de muziek en de foto’s aan de 
muur. Op Albans bureau nog de asbak en ook nog de as, waar 
Helene me met een blik op wees. In het hele huis was het erg 
koud. Er werd maar in één kamer gestookt en ook daar liet ze 
me een tijd mijn jas aanhouden, omdat ze zag dat ik het koud 
had. Zij had het niet koud. Dat kwam volgens haar doordat ze 
alleen in de keuken te doen had. Ze kookte alleen en had ook 
geen hulp in de huishouding. Niet omdat ze zich dat niet kon 
permitteren, maar omdat er volgens haar moeilijk hulp te vin-
den was. Vermoedelijk omdat ze niet al te ijverig zocht, omdat 
ze gierig was, zoals ik wist. Ze was ook tamelijk armoedig ge-
kleed, omdat ze zichzelf niets gunde en omdat Alban er toch 
niet was. Ik wist zeker dat ze heel verbaasd geweest was als 
iemand haar eraan herinnerd had hoe lang Alban had moeten 
praten voor ze een nieuwe jurk voor zichzelf kocht.  
 Ik had mijn jas nog aan, toen ze uit de keuken kwam en stra-
lend mijn lievelingskostje binnenbracht. Het was gebakken 
kalfsniertjes met rijst. En ze had gelijk: het was ooit mijn lieve-
lingskostje, in de jaren twintig, voor mijn jarenlange verblijf in 
Parijs waar ik, net als iedere mens die deze naam verdient, pas 
echt had leren eten. In deze kamer hing een foto, het mij zo ver-
trouwde dubbelportret van Peter Altenberg en Adolf Loos. Het 
herinnerde me aan mijn eerste bezoek bij Alban, toen we het zo 
lang over onze dierbare Peter hadden gehad. Mijn blik bleef 
blijkbaar te lang aan de foto hangen, want toen ik weer naar 
haar keek, zag ik dat ze bijna moest huilen. Om haar af te leiden 
informeerde ik of de Müllers nog in het gebouw woonden. Ik 
wist dat die herinnering haar zou kunnen opvrolijken. Er waren 
vier appartementen in het gebouw. Op de eerste verdieping bo-
ven hen woonde een familie Müller. Meneer Müller had een ad-
ministratieve baan bij de krant de Neue Freie Presse. Ik geloof 
dat hij jarenlang procuratiehouder was. Zijn vrouw, een voor-
naam uitziende Engelse of Amerikaanse met wit haar, was sta-
pelgek op Alban. Nu ondervond Alban juist van de recensent 
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van die krant veel narigheid. De oude dr. Julius Korngold was 
een boosaardige en omdat hij voor de Neue Freie Presse schreef 
een leidinggevende muziekrecensent. Hij was een opvolger van 
de beroemde Hanslick en vooral beroemd als fel tegenstander 
van Richard Wagner. Korngold was een tegenstander van de 
modernen. Dat zou hij ook geweest zijn, als hij niet de vader 
was geweest van het muzikale wonderkind Erich Wolfgang 
Korngold. De fanatieke vader heeft zijn zoon door de vijandig-
heid tegenover andere jonge componisten eigenlijk meer kwaad 
dan goed gedaan. Hij was niet alleen een scherp criticus, maar 
ook een boosaardig man en hij misbruikte zijn positie als in-
vloedrijkste recensent niet alleen tot ergernis van de musici. Al-
ban dacht dat hij door Korngold sr. bijzonder vijandig bejegend 
werd. Toen er in de Neue Freie Presse een keer een concert met 
een stuk van Alban aangekondigd werd, was er juist bij Alban 
een drukfout gemaakt. Op het programma stond namelijk niet 
Alban, maar Albin Berg. Hij belde me en we zagen elkaar met-
een in het dichtstbijzijnde koffiehuis. Hij kwam met de Neue 
Freie Presse in de hand en was heel geagiteerd. Hij beweerde in 
alle ernst dat Korngold erachter zat. Dat kreeg ik niet uit zijn 
hoofd gepraat. Hij verbeeldde zich dat Korngold sr. met opzet 
de naam Albin had laten zetten, om te zorgen dat de mensen 
hem verwisselden met de beroemde Weense komiek Armin 
Berg. Dat kreeg ik maar niet uit zijn hoofd gepraat. Er was er 
maar één die daar nog meer onder leed dan Alban Berg. Dat 
was mevrouw Müller.  
 Wie had gedacht dat die mevrouw Müller de nemesis van 
Korngold sr. zou worden? Dat kwam zo: de Neue Freie Presse, 
die aan het begin van de jaren dertig in problemen was geraakt, 
werd tijdens het regime-Dollfuß uiteindelijk overgenomen door 
een Duits consortium. Het was een geheime transactie en ik 
weet niet meer wie erachter zat. Dat consortium benoemde me-
neer Müller tot gevolmachtigde. Voor de buitenwereld bleef al-
les bij het oude, op een paar veranderingen na: van de promi-
nente redacteuren van de Neue Freie Presse werden twee van de 
meest prominente ontslagen. Dr. Korngold en de wereldbe-
roemde auteur van Bambi, Felix Salten. Iedereen nam aan dat ze 
allebei om politieke redenen ontslagen werden. Waarom Salten 
ontslagen werd, weet ik niet en ik heb het nooit gehoord en het 
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heeft me nooit geïnteresseerd. Maar ik ben de enige die weet 
waarom Korngold sr. ontslagen werd. Dat was liefdewerk van 
mevrouw Müller. Ik ontdekte pas via die weg dat meneer Mül-
ler bij de Neue Freie Presse zo’n machtig man geworden was. Ju-
lius Korngold heeft dat nooit geweten en zou dat tot het einde 
van zijn dagen in Hollywood nooit te weten komen. Ik signa-
leerde de oude man, die ik niet persoonlijk kende, daar af en 
toe. Hij was heel ongelukkig. Het verdriet dat de Neue Freie 
Presse hem gedaan had, was hij misschien al te boven. Volgens 
hemzelf was hij om politieke redenen ontslagen. Maar in Hol-
lywood leed hij er vermoedelijk veel meer onder dat zijn Erich 
Wolfgang filmmuziek componeerde en daar veel succes mee 
had. Af en toe vroeg ik me in Hollywood af of ik hem niet de 
ware reden voor zijn ontslag zou vertellen. Maar ik kon de 
boosheid die hij hoe dan ook verdiend had niet opbrengen.  
 Het was twaalf jaar geleden dat ik voor het laatst bij Helene 
was geweest. We hadden intussen verschillende dingen meege-
maakt. Ze begon te vertellen. Ik was er in New York al aan ge-
wend geraakt dat wij vluchtelingen de mensen uit Midden-Eu-
ropa die na de oorlog af en toe naar Amerika kwamen niets te 
vertellen hadden. Zij waren degenen die onuitsprekelijk gele-
den hadden. En dat zeiden ze ook. Begrijpelijk, maar uiterst ir-
ritant was dat ze niet onder de naziheerschappij onuitsprekelijk 
geleden hadden, maar onder de Russische bezetting. De vrou-
wen vertelden over verkrachtingen en ik luisterde. Tot een heel 
intelligente en omzichtige acteur me op een dag het volgende 
verhaal vertelde: er waren in Wenen twee gezusters Konetzni. 
Die al oudere dames woonden samen. Een van hen vertelde 
vaak en graag hoe ze door een bepaalde Rus verkracht was. 
Toen de andere zuster – dat was de zangeres Hilde Konetzni – 
gevraagd werd of zij ook verkracht was, omdat ze toch in het-
zelfde huis woonde, antwoordde ze: ‘Nee, ik wou niet ver-
kracht worden.’ Diezelfde acteur zei tegen mij: ‘De Russische 
frontsoldaten die de nazi’s versloegen en uit de stad verdreven, 
bleven hier niet lang. Ze bekeken ons alsof we stront waren. De 
bezettingstroepen, de zogenaamde verkrachters, waren afge-
keurde landstormmannen en gedroegen zich zoals bezettings-
troepen zich nou eenmaal gedragen. Omdat het Russen waren, 
waren ze vaak dronken.’  
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 Helene vertelde geen verhalen over verkrachtingen. Ze had 
het meest geleden onder het feit dat Albans muziek door de na-
zi’s verboden was. Toen er in Wenen een keer een tentoonstel-
ling Ontaarde kunst was, ging ze daarheen – vertelde ze – en be-
vestigde aan Albans portret een boeketje bloemen. Ze ging er-
heen met Albans zuster en er overkwam hun niets. Dat herin-
nerde me aan de dag dat Alban vertelde dat hij van de Deutsche 
Musikkammer een oproep kreeg om bewijzen te leveren voor 
zijn arische afstamming. Ze hadden de formulieren meteen 
meegestuurd. Ik vroeg wat hij van plan was. Hij zei: ‘Ik moet de 
documenten aanvragen.’ – ‘Je weet toch wel dat je daarmee de 
pijnlijke moeite doet om met documenten te bewijzen dat je 
geen bloedverwant bent van Schönberg, Mahler, Karl Kraus en 
Altenberg?’ Hij, met gebogen hoofd: ‘Wat moet ik doen? Ieder-
een moet het.’ Ik: ‘Křenek vertelde me eergisteren dat hij die 
formulieren van de Duitse Musikkammer gekregen had en met-
een in de prullenbak gegooid had.’ Waarop Alban: ‘Křenek is 
niet met Helene getrouwd.’  
 Ik informeerde bij Helene naar Albans zuster. Smaragda was 
er nog. Ik zag haar diezelfde week terug. De laatste keer had ik 
haar gezien bij Albans begrafenis. Ze gaf nog steeds muziekles, 
was helemaal grijs geworden en leek nog steeds zo op Alban, 
dat het pijn deed als ik naar haar keek. Albans broer Charly, 
“de man van het volk”, zoals Alban hem noemde, leefde ook 
nog. Helene vertelde dat hij zaken gedaan had met de nazi’s. 
Dat herinnerde me aan de brief die een vriend van me, dr. Otto 
Lifczis, me op een dag in Parijs liet zien. Dat was in 1938 en hij 
was net als ik op de vlucht voor de nazi’s. Hij was jarenlang ad-
vocaat van Alban en Helene geweest. Op de dag van Hitlers in-
tocht in Wenen kreeg Lifczis van Helene een ontslagbrief. Wat 
hem noch mij verraste. De brief eindigde met Heil Hitler, wat 
hem net zo amuseerde als het mij verbijsterde.  
 Om mijn zwijgen te verbreken vroeg Helene of ik wist dat 
Schönberg niet bereid was de ontbrekende scènes van Lulu te 
componeren. Ik vertelde wat ik daarover wist. Ze wist niets van 
de kwestie met Casti-Piani en ontkende pertinent dat het 
woordje jüdelnd in het libretto stond. Ze wilde het ook bij mijn 
herhaalde bezoeken niet geloven en pas na vele maanden, na-
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dat ik uit New York geschreven had waar ze het kon vinden, 
gaf ze het toe en was er heel ongelukkig mee.  
 Bij mijn volgende bezoek, een paar dagen later, vertelde ze 
over een brief die ze van Adorno had gekregen met een nieuw 
plan om de opera te voltooien. Ik las de brief en was verbaasd 
dat Adorno Helene niet zomaar adviseerde, maar regelrecht 
bezwoer om de opera te laten voltooien en wel door de Franse 
componist Pierre Boulez. Ik geef toe dat ik die naam toen voor 
het eerst hoorde. Adorno was van mening dat die componist als 
enige tegen die taak opgewassen was. Maar het moest snel ge-
beuren, want als deze generatie uitstierf, was er de hele toe-
komst geen componist meer te vinden die de stijl recht kon 
doen. Ik ontraadde het Helene pertinent. En het kostte me niet 
veel moeite om haar te overtuigen, want in de loop der jaren 
raadden alle vrienden van Alban haar zulke plannen af. Toen ik 
Adorno in 1957 na veertien jaar terugzag in Frankfurt am Main 
en mijn verbazing uitte over de Boulez-brief, wilde hij daar 
eerst niet over praten, overigens niet zonder tekenen van ont-
zetting. Ik wil niet beweren dat ik weet waarom Adorno’s me-
ning over Boulez intussen zo grondig veranderd was. De reden 
is vast en zeker niet dat Pierre Boulez op een dag met de verme-
tele muziekhistorische verklaring Schönberg is dood! kwam. Bou-
lez werd geboren in 1925 – dat is het enige wat hij voorheeft op 
Arnold Schönberg, die in 1951 overleed. Dat jaar was Alban 
Berg al zo beroemd dat hij tegen zijn leraar uitgespeeld kon 
worden. De Weberncultus was nog niet begonnen.  
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Laatste hoofdstuk 
 
Zijn laatste zomeradres was Waldhaus in Auen aan de Wörther-
see. Alban had een mooi huis gekocht, rustig en dicht bij het 
zonnige meer. Een ideale plek om te werken. Hij ging zijn laat-
ste levensjaar heel vroeg in de zomer met vakantie. Hij had zijn 
werk aan Lulu onderbroken om het door de Amerikaanse vio-
list Krasner bestelde vioolconcert te componeren, dat ten dele 
het requiem was voor een dierbaar meisje, de dochter van Alma 
Mahler, en dat ook zijn eigen requiem zou worden.  
 Zoals altijd verwachtte hij ook deze keer bezoek van mij. 
Maar ik kon niet komen, omdat die zomer mijn roman De zoon 
van de verloren zoon gedrukt werd en ik de drukproeven moest 
corrigeren.  
 Zoals altijd, wanneer ze met vakantie gingen, namen ze He-
lenes broer mee, van wie ze allebei veel hielden. Wij, mijn 
vrouw en ik, mochten hem ook heel graag. Hoewel hij nauwe-
lijks jonger en misschien zelfs ouder was dan ik, herinner ik me 
hem als een betoverende jongeman. Jammer genoeg was hij al 
toen ik hem leerde kennen bij vlagen geestelijk gestoord. Hij 
leed aan paranoia, maar was heel prettig in de omgang, zeker 
wanneer we bij elkaar waren, wat niet zo vaak het geval was. Ik 
herinner me wel hoe we een keer met zijn vijven naar de bios-
coop gingen, naar The Kid van Chaplin. Hij genoot net zo van 
de film als wij. Hij kon goed schilderen, maar hield zich vooral 
bezig met borduurwerk, waarvoor hij prachtige kleuren ge-
bruikte en dat hij graag cadeau gaf. Net als altijd wanneer ze 
met Franz met zomervakantie gingen, maakte ik me zorgen, 
vooral deze keer, omdat ik toevallig de ziektegeschiedenis van 
een prettige paranoïcus gelezen had die een nare wending nam. 
Daarna had ik een droom waarin ik Alban en Franz in een boot 
zag zitten die de zieke telkens weer wilde laten omslaan. Al 
wist ik in mijn droom dat Alban een voortreffelijke zwemmer 
was, ik ontwaakte als uit een nachtmerrie. De volgende dag 
schreef ik Alban een brief waarin ik hem voorzichtig en reke-
ning houdend met Helenes gevoelens waarschuwde voor de 
onberekenbare gevaren van een dagelijkse omgang met een pa-
ranoïcus. Een paar dagen later belde Alban me vanuit Villach, 
wat hij in zijn zomervakantie nog nooit gedaan had. Hij was erg 
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onder de indruk van mijn brief, want die kwam precies op het 
moment dat er het volgende gebeurd was: Alban en Franz wa-
ren samen hout aan het hakken in de schuur. Alsof hij geroepen 
werd door iemand achter hem, draaide Alban zich plotseling 
om en had nog net de tijd om de zieke in zijn armen op te van-
gen en zo de boven hem gezwaaide bijl te ontwijken. Franz ver-
klaarde doodkalm dat hij Alban moest offeren om diens ziel en 
het zielenheil van de hele familie te redden. Hoewel hij hevig 
geschrokken was, vond Alban het jammer dat hij de zieke naar 
huis moest sturen. Hijzelf bleef de vakantie in het zomerhuis. 
Helene mocht niets van het voorval weten en Alban dacht 
vreemd genoeg dat zo’n voorval zich niet zou herhalen.  
 Een paar weken later schreef hij dat hij last had van een 
steenpuist, die hem hinderde bij het componeren, al zei hij 
luchthartig dat de puist alleen pijn deed bij het zitten. Daarom 
nam ik de zaak niet ernstiger op dan hijzelf. Maar toen hij een 
tijdje later, nadat de eerste steenpuist geheeld was, meedeelde 
dat hij een tweede gekregen had, belde ik een bevriende arts, 
die me vertelde dat furunculose niet ongevaarlijk was, maar te-
genwoordig met injecties makkelijk te genezen. Ik nam aan dat 
ze dat in Villach ook wisten, zeker omdat Alban zelf meer van 
geneeskunst wist dan ik.  
 Toen hij in de herfst weer naar Wenen kwam, leek hij gene-
zen. Na een tijdje klaagde hij weer over pijn. Maar niemand had 
gedacht dat hij, nu hij in Wenen, waar hij met verscheidene art-
sen bevriend was, niemand advies vroeg en blijkbaar genoegen 
nam met huismiddeltjes. In december was ik bij Alban en Hele-
ne voor het avondeten. Alban zag er slecht uit, maar was vol 
goede moed en ze vertelden allebei dat het nu afgelopen was 
met de steenpuisten: Helene vertelde dat ze een schaar in ko-
kend water gesteriliseerd had en de zweer zelf opengesneden 
en uitgedrukt had. Thuis belde ik meteen mijn vriend dr. Kas-
per Blond, een voortreffelijke chirurg, en vertelde over de ope-
ratie thuis. Wat ik vreesde, bevestigde hij: dat was het gevaar-
lijkste wat je bij een steenpuist kon doen. Hij vreesde voor een 
bloedvergiftiging. Het was laat op de avond. De volgende dag 
belde ik Alban. Ik vertelde dat ik de eerste exemplaren van mijn 
roman ontvangen had en er hem meteen een wilde brengen. Ik 
wilde dat gebruiken als excuus om er bij hem op aan te dringen 
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om direct naar een dokter te gaan. Alban was zo blij over het 
boek, dat hij naar de stad wilde komen om het boek zelf te ha-
len. Hij was al lang niet in café Museum geweest, zei hij. Ze zou-
den daar allebei voor de middagkoffie komen om het boek af te 
halen. Ik belde mijn vriend dr. Blond en vroeg of hij op dat mo-
ment naar café Museum wilde komen, zodat ik hem aan Alban 
en Helene voor kon stellen. Zijn vrouw was muziekliefhebber 
en een aanhanger van de Schönbergschool. Ik maakte de af-
spraak met hen een halfuur voor mijn rendez-vous met Alban, 
om dr. Blond nauwkeurig te vertellen hoe het zat. De Bergs 
kwamen precies op tijd. Bij het lopen was er aan Alban niets te 
zien, maar toen hij moest gaan zitten, nam hij liever plaats op 
een harde stoel dan op de sofa. Hij zat ook de hele tijd een 
kwartslag gedraaid op de rand. Eerst was hij “geweldig blij” 
met het boek. Zijn blijdschap was onbezorgder dan de mijne, 
want ik was het niet helemaal eens met een onverwachte cou-
pure in de tekst.  
 ‘Dat moet gevierd worden,’ zei hij. Ik stelde voor de avond 
van 24 december deze keer bij mij te vieren. ‘Heel graag,’ zei 
Helene en Alban voegde eraan toe: ‘Als ik kan. Zoals je ziet, is 
zitten een probleem voor me geworden.’ Ik vertelde dat mijn 
vriend dr. Blond, die ze van naam kenden, ook in het koffiehuis 
was, en stelde voor om zijn mening en zijn advies te vragen. 
Daar had Alban niets op tegen. Helene wilde het per se niet. 
Gedurende de jaren van onze vriendschap was me allang pijn-
lijk duidelijk geworden hoe voorzichtig Helene met geld om-
ging, en ik zei dat dr. Blond mij al tientallen jaren gratis behan-
delde en ook mijn vrienden die ik aanbeval, geen rekening 
stuurde, zonder me dat te vragen. Helene weigerde toch en ver-
zekerde me dat ze al een arts geconsulteerd hadden die Alma 
Mahler haar ooit had aanbevolen. Nadat ze afscheid hadden 
genomen, excuseerde ik me bij dr. Blond en vertelde hem alles.  
 Dat was op een zaterdag. Maandagmorgen werd ik gewekt 
door een telefoontje met het bericht dat het Neue Wiener Journal 
op de voorpagina met vette letters bracht: ALBAN BERG VAN-
NACHT NAAR ZIEKENHUIS. Ik vond Alban in de Algemene 
Afdeling van het Rudolfsspital. Helene was bij hem en zij was 
meer veranderd dan Alban, die in een goed humeur was. Hij 
troostte me met de mededeling dat hij de volgende dag naar 



 194 

een eenpersoonskamer zou gaan. Bij mijn volgende bezoek lag 
hij op een tweepersoonskamer. Ik bleef niet lang, want het was 
druk met vrienden. Bij het weggaan liep Helene de hele weg 
door de Algemene Afdeling met me mee en zei handenwrin-
gend: ‘Professor Demel doet heel lelijk tegen me.’ Om haar te 
kalmeren, beloofde ik een goed woordje bij de professor te 
doen. Maar ik deed het niet, want ik had wel een idee waarom 
hij “lelijk” tegen haar deed.  
 Bij mijn volgende bezoek trof ik Alban nog steeds onbekom-
merd aan. Hij had een bloedtransfusie gekregen en zei voor de 
grap: ‘Ik heb echt Weens bloed gekregen. Maar hopelijk word 
ik geen operettecomponist.’ Zijn kamergenoot, een heel aardige 
man volgens Alban, was bij dat bezoek al stil. Met een zwarte 
doek over zijn gezicht lag de dode nog urenlang in de kamer. 
Hoewel mijn vriend dr. Blond al had laten doorschemeren hoe 
ernstig de zaak was, ging er letterlijk een doodsschrik door me 
heen: de tweepersoonskamer was blijkbaar de ruimte voor ster-
vende patiënten. – Alban vroeg of ik de volgende dag vóór het 
algemene bezoekuur kon komen om langer te kunnen blijven. 
Deze keer trof ik Helene voor de deur en nog voor ze uitleg kon 
geven, kwam er uit de kamer een geestelijke, die Alban blijk-
baar het laatste oliesel gegeven had. Toen ik binnenkwam, zei 
Alban: ‘Dat was zo’n aardige man – ik kon geen nee zeggen.’ 
Dat was 23 december. Een getal waarvan Alban geloofde dat 
het in zijn leven vaak beslissend was. Ik hield het thuis niet uit 
en ging ’s avonds terug naar het ziekenhuis, waar in de ijskou-
de gang veel vrienden stonden die net als ik blijkbaar op een 
wonder hoopten. Met Eduard Steuermann stond ik daar tot 
middernacht. We trokken ons terug in een hoek, want onder de 
wachtende en hopende vrienden was ook een individu van het 
Neue Wiener Journal, dat het treurige nieuws deze keer blijkbaar 
ook in de ochtendkrant wilde hebben. Ongeveer tien minuten 
na middernacht kwam Helene met een vertrokken gezicht, han-
denwringend en met haar zuster de kamer uit, en op de trap 
verkondigde haar zuster: ‘Het is volbracht.’  
 Alban was tot middernacht bij bewustzijn geweest. Toen hij 
besefte dat hij de 23e overleefd had, slaakte hij een diepe zucht 
en viel opgelucht in slaap – een slaap waaruit hij niet meer 
wakker zou worden.  
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Post mortem 
 
’s Morgens op de dag van de begrafenis belde Stefan Zweig. Hij 
zei: ‘Ik kende Alban Berg niet persoonlijk, maar ik denk dat hij 
een belangrijk man was, en als je er niets tegen hebt, wil ik met 
je mee naar het kerkhof.’ We gingen naar het Alter Hietzinger 
Friedhof. Helene was niet bij de begrafenis. Er waren veel toe-
spraken, die ik niet kon horen. Op de terugweg zei Stefan 
Zweig, overigens de enige Weense schrijver van wereldnaam 
die erbij was: ‘Het was luidruchtig, schokkend gejammer, zoals 
alleen bij slachtoffers van een ongeluk.’ Misschien was hij al in-
gelicht. Ik had niet de moed om te antwoorden en was opge-
lucht, toen hij nog vroeg: ‘Jij gaat natuurlijk een necrologie 
schrijven?’ Ik zei dat ik geen ervaring had met necrologieën en 
vast lange tijd niet in staat zou zijn er een te schrijven.  
 Twee dagen later vroeg een leerling van Alban Berg, die sa-
men met hem een onregelmatig verschijnend tijdschrift getiteld 
23. Eine Wiener Musikzeitschrift uitgegeven had, me om een ne-
crologie. Ik was nog steeds niet in staat om die te schrijven. De-
zelfde dag ging ik op bezoek in de Trauttmansdorffgasse 27. 
Helene was alleen. Ze zag eruit of ze het niet lang meer zou ma-
ken. Ze nam me mee naar zijn werkkamer en liet me de stapel 
condoleantiebrieven en telegrammen zien, en met beide handen 
op de stapel post zei ze: ‘Wat was hij blij geweest! Je weet hoe 
graag hij post kreeg.’ Inderdaad vond hij het fijn om veel brie-
ven te krijgen en te beantwoorden. Maar pas de laatste jaren, na 
het grote succes van Wozzeck. Het was niet het plezier in post 
waarvan Thoreau zegt: Als ik zie hoe iemand naar brieven hunkert, 
weet ik dat hij al lang niets van zichzelf gehoord heeft. Alban vond 
het fijn om in het stille hoekje van de provincie Wenen levens-
tekenen uit de wereld te krijgen, levenstekenen uit de grote we-
reld, die al nota van hem had genomen. Helene liet me alleen in 
de werkkamer, omdat ze de een of andere boodschap moest 
doen. Ik las de post door – – – en schreef de necrologie die aan 
het begin van deze aantekeningen staat, aan zijn bureau.  
 Lange tijd was ik heel bezorgd om Helene. Maar na een paar 
weken gebeurde er iets wat me het vertrouwen gaf dat ze gered 
was. Meer dan door de levenswil, meer dan door het menselijk 
instinct tot zelfbehoud werd ze geholpen door de bezitsdrang 
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van het jaloerse hart. Niemand zou haar Alban afnemen, niets 
en niemand. Ook de dood niet. We zaten op de sofa in de werk-
kamer en spraken over de zomer dat ik hun gast was in de 
Berghof. Ze was levendig en haast opgewekt. Toen ik opstond 
en haar omarmde bij het afscheid, stak ze een hand op, wees 
naar de boekenkasten, liet me luisteren en zei: ‘Hoor je het kra-
ken? Hij is hier. Hij is jaloers. Hij is altijd hier en geeft me voort-
durend tekenen.’ Zo ging het weken, maanden, jaren. Als ik bij 
haar was, vergat ze nooit me erop te wijzen hoe het in de boe-
kenkasten kraakte. Het goede, oude hout deed mee en liet haar 
nooit in de steek. In de winter kraakte het meer dan in de zo-
mer.  
 Zo ging het tot 1938. In dat jaar vluchtte ik uit Wenen en 
dacht niet dat ik het ooit terug zou zien. Toen ik Helene in 1950 
terugzag, was ze na twaalf jaar helemaal niets veranderd.  
 In het voorjaar van 1968 was ik een hele maand in Wenen en 
ging vaak bij haar op bezoek. De woning viel al onder monu-
mentenzorg. Helene was nu erg veranderd. Ze was een kop 
kleiner geworden. Ze had een lichte hartaanval gehad, maar 
haar stem was jong, haar gezicht was expressief en haar ogen 
waren helder en levendig als haar geest. In de boekenkasten 
was het hout nu stil.  
 Na verschillende bezoeken en uitvoerige gesprekken vond ik 
daar geen verklaring voor. Pas bij het laatste bezoek kwam het 
eruit, toevallig en terloops: ze was totaal vergeten hoe het onge-
luk gebeurd was. De arts, dr. Friedmann, die de furunculose 
zogenaamd behandeld had, was ook al dood. Hij was het, zei ze 
zo terloops, die de steenpuist opengesneden had. Dat een arts 
zoiets kon doen!… zei ze peinzend en verbaasd. Ze zei dat met 
afgewende blik. Ik zweeg. Mijn verbijstering was te groot om 
verborgen te blijven. Maar toen ze me weer aankeek, was het de 
smekende blik van een oude vrouw. Nog altijd zwijgend, be-
sloot ik niet terug te komen en nam voor altijd afscheid van 
haar.  
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Aanhangsel 
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Brief aan Helene Berg 
 
opgesteld in januari 1970 in het ziekenhuis van Englewood, New Jer-
sey, toen ik als hartpatiënt in slapeloze uren dacht dat het afgelopen 
met me was en toen de herinneringen aan de verzuimen in mijn leven 
me af en toe overvielen met de boosaardige opdringerigheid van de 
Erinyen. Waaronder niet in de laatste plaats en telkens weer het ver-
zuim dat ik deze brief niet al in de herfst van 1968 geschreven had en 
opgestuurd naar mijn vriendin, de weduwe van mijn dierbare vriend 
Alban Berg.  
 
Lieve Helene,  
 
Ik verbind het woord “lieve” niet aan jouw naam uit een bijna vijftig 
jaar oude gewoonte. En niet zonder weemoed. Er was een tijd dat dat 
woord “lieve” in verband met jouw naam te weinig voor me was. Ik 
had graag een toen waarder woord aan jouw naam verbonden: het 
woord “geliefde”. Dat was voorbarig, net als de gevoelens. Toen kende 
ik jou en Alban niet persoonlijk, alleen van gezicht. Daarna kwam er 
een tijd dat je dat woordje “geliefde” graag gehoord had, en het woord 
net zo graag aan jouw naam verbonden had. Maar terwijl mijn gevoe-
lens te vroeg kwamen, kwamen die van jou te laat: toen was ik met Al-
ban en jou al intiem bevriend. Er was in die tijd een moeilijke dag in 
de vriendschap die ons allebei, Alban en mij, verbond. Dat was na een 
samenzijn met zijn drieën in café Stöckl. Jou stond het huilen nader 
dan het lachen. Alban bracht je naar huis, kwam terug naar mij en we 
hadden een lang gesprek. Hij zei: ‘Zo gaat het niet langer, Soma. He-
lene klaagt dat je zo lelijk tegen haar deed, en dat moeten we uitpra-
ten.’ Om kort te gaan: Alban was zo edelmoedig en eerlijk om recht op 
de man af te zeggen dat hij geen jaloerse echtgenoot was, en hij gaf ons 
allebei plein pouvoir. Met jouw instemming. Ik weigerde. Niet om-
dat ik zo overgevoelig was. Niet omdat ik geloofde in “verouderde ta-
boes”. Gewoon omdat ik niet zo volkomen vrij van jaloezie was als Al-
ban. Ik was toen al geen heilige. Ik had verhoudingen met getrouwde 
vrouwen. Maar in zulke gevallen kende ik hun echtgenoten niet, ging 
ze uit de weg en als ik ze al kende, verbrak ik de omgang met hen. – 
Alban nam mijn bezwaren niet serieus. Hij was heel treurig en zei: 
‘Dat zal Helene je niet vergeven. Je kent haar niet. Ze zal onze vriend-
schap kapotmaken.’ Ik vroeg of hij dat aan mij wilde overlaten, met de 
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verzekering dat ik wel een uitweg zou vinden. ‘Hoe dan?’ wilde hij 
weten. ‘Waarom denk je dat dat lukt?’ – ‘Om twee redenen,’ zei ik. ‘Ik 
heb een beproefd middel. In zulke gevallen maak ik de vrouw wijs dat 
zij niet wil, dat zij de moed niet heeft.’ Hij herhaalde: ‘Je kent Helene 
niet. Ze is te slim om dat niet te merken.’ – ‘Als een vrouw niet slim 
is, dan is het natuurlijk heel makkelijk. Dan gelooft ze me als ik zeg 
dat zij niet wil. Als een vrouw zo slim is als Helene, heeft ze de truc 
door en neemt me dat een tijdlang kwalijk. Later is ze blij dat ik de 
truc gebruikt heb, en ze is me dankbaar.’ – ‘We zullen zien,’ zei Al-
ban, ‘hopelijk heb je gelijk.’ Maar hij nam afscheid met een zucht, 
waardoor ik nog treuriger achterbleef. Maar hij kwam meteen terug en 
vroeg: ‘Je zei dat je twee redenen hebt. Wat is de andere reden dan?’ – 
‘De andere reden, Alban, vertel ik pas als het lukt.’  
 De andere reden was jij, Helene, en je liefde voor Alban. Ik merkte 
toen al dat mijn invloed op Alban je zoveel waard was dat je me alle 
zonden zou vergeven. Je merkte dat ik Alban met van jaar tot jaar 
steeds meer succes weliswaar niet kon genezen van zijn fanatieke ge-
hechtheid aan Schönberg, maar hem toch een heel eind op weg hielp. Je 
merkte ook dat hem ik het épater le bourgeois en nog andere storen-
de romantische instellingen uit zijn hoofd praatte. Dat was voor jou 
belangrijker dan de verwarring van je gevoelens, waaraan ik mis-
schien niet helemaal onschuldig was. Om die reden vergaf ik jou veel. 
Dat was jouw grote verdienste. Jouw verdienste was ook dat jij voor 
Alban eerzuchtiger was dan hijzelf, die – als iedere echte, edelmoedige 
Wener – zichzelf niet al te serieus nam. Jij zette hem ook vaak aan het 
werk, met dwang zelfs. En dat was nodig. Niet omdat Alban lui was, 
zoals veel en zelfs welwillende domkoppen denken. Maar omdat hij net 
als veel grote kunstenaars elk nieuw werk dat hij plande met grote 
voorzichtigheid aarzelend overdacht en er bijna fysiek voor terug-
schrok om te beginnen. Jouw hulp kan niet hoog genoeg gewaardeerd 
worden. Om deze reden en andere redenen, die ik niet hoef te noemen, 
heb ik veel vergeven, Helene. Maar niet vergeten. Bijvoorbeeld: Alban 
kwam een keer bij me. Ik woonde toen al niet meer in Hietzing. Hij 
haalde uit zijn aktetas een dikke envelop en zei: ‘Ik moet je wat verve-
lends laten zien. Ik heb deze formulieren gekregen. De mensen van de 
Reichsdeutsche Musikkammer willen dat ik mijn ariërverklaring 
opstuur. Ik hoef je niet te vertellen hoe stuitend ik dat vind. Maar ik 
moet het doen.’ Ik zag aan hem hoe stuitend hij het vond. Maar ik 
vond niet dat hij het moest doen. ‘Ik zou het je niet afraden,’ zei ik, ‘als 
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ik wist dat je er voordeel van had. Jouw muziek is niet arisch en dr. 
Goebbels zal je muziek niet minder ontaard vinden, omdat je een ari-
erverklaring hebt.’ – ‘Dr. Wiesengrund-Adorno nodigde me uit om 
naar Frankfurt te komen en muziek te componeren bij een film naar 
Storms Schimmelreiter. Ik ben natuurlijk niet gegaan en ik wil ook 
geen muziek schrijven voor een film. Maar wat moet ik met die klo-
tenpapieren doen?’ – ‘Ernst Křenek heeft die klotenpapieren ook ge-
kregen, en hij zei wat hij gedaan had.’ – ‘Wat dan?’ – ‘Hij heeft ze in 
de prullenbak gegooid – vermoedelijk omdat hij zijn wc niet wou ver-
stoppen.’ Alban zei met een zucht: ‘Ernst Křenek is niet met Helene 
getrouwd.’ Ik heb het je vergeven, maar zoals je ziet, ben ik het niet 
vergeten.  
 Ik kon gelukkig nog één dag voor Hitler binnenmarcheerde uit We-
nen vluchten. Een arische vriendin, mevrouw von Demel, ging met 
me mee naar het Westbahnhof. Haar man wist uit betrouwbare bron 
dat de laatste trein naar Parijs vertrok die je zonder toestemming kon 
nemen. De volgende dag had je die toestemming al nodig. Onderweg 
vroeg ik die vriendin om mee te gaan naar het huis van mijn moeder 
en naar jouw huis in Hietzing om afscheid te nemen. Ze had beden-
kingen en raadde het me af. Gelukkig ben ik aan de roofmoordenaars 
ontkomen. Vanuit Parijs vroeg ik Inge om jou te bellen en te zeggen 
dat ik al in Parijs was. Een week later kwamen de gebroeders Lifczis, 
van wie de een Albans advocaat was. Toen ik bij hem angstig naar jou 
informeerde, lachten beide broers me uit en Hugo, de oudste, zei: ‘Ik 
kan je geruststellen, Soma. Een week voor Hitlers intocht heeft me-
vrouw Berg ons per brief bedankt en ondertekend met Heil Hitler. 
Haar zal niks overkomen.’ Dat ben ik ook niet vergeten, misschien 
omdat ik mezelf heel onnozel vond.  
 Wat ik hier opgeschreven heb, is allang niet meer van belang. Ik heb 
het eerder opgeschreven voor mezelf dan voor jou, om niet onvoorbe-
reid met de mededeling te komen dat onze vriendschap helaas afgelo-
pen is. Vriendschap die zo lang geduurd heeft, sterft niet zo makkelijk. 
Het duurde een paar jaar, zoals ik hier geprobeerd heb te noteren. Toch 
had ik vaak het gevoel dat het nooit zou lukken om afscheid van deze 
vriendschap te nemen. Ik heb vóór mijn ziekte een zwakke poging ge-
daan je de les te lezen, naar aanleiding van iets heel onbelangrijks. Ei-
genlijk was ik toen al van plan te zeggen wat ik nu moet zeggen. Des 
te beter. Nu kan ik precies vaststellen wanneer deze vriendschap ge-
storven is. Dat gebeurde bij jou thuis in 1968, bij mijn laatste bezoek. 



 201 

Je zocht nog een paar brieven die ik Alban gestuurd had en beloofde 
nog andere te zoeken, al wist ik best dat je niet hoefde te zoeken. Je 
wist best waar ze lagen en had allang besloten welke je voor me zou 
“uitzoeken” en welke niet. Het was een soort censuur. Ik heb je niet 
verteld dat ik die censuur heel goed doorzag. Ik zag in dat het geen zin 
had om het je te verwijten, omdat ik zeker wist dat je alles wat je niet 
goed uitkwam allang vernietigd had. Ook voelde ik dat we elkaar 
waarschijnlijk voor het laatst zagen, want ik was niet van plan ooit 
naar Wenen terug te gaan. In een weemoedige stemming zat ik tegen-
over je en wachtte alleen nog op mijn vriend dr. Conrad Lester, die be-
loofd had me bij jou af te halen. Op dat moment zei je het. Iets wat je 
blijkbaar al jaren voorbereid had. Iets wat je niet op wilde schrijven, 
omdat je terecht bang was dat je te ver zou gaan. Zonder me aan te 
kijken. Met een gezicht alsof je nadacht over een vergeten, maar fataal 
feit zei je zacht: ‘En dan te bedenken dat een arts zoiets doet! Gewoon 
maar snijden!’ Al was het fatale feit al 33 jaar geleden, ik wist meteen 
welke daad je bedoelde. De daad die jij begaan hebt. Niet de arts.  
 Ik ben op dit punt beland, Helene, om te zeggen: je hebt God weet 
redenen om te vergeten wat er gebeurd is en hoe. Maar je krijgt me 
niet zover dat ik ook maar iets wat Alban betreft vergeet. Daarom 
schrijf ik hier op wat er gebeurd is.  
 Alban schreef me al in de vakantie dat hij last had van furunculose. 
En toen hij in de herfst naar Wenen kwam, zag het ernaar uit dat de 
ziekte voorbij was. Maar de kwaal bleek niet geheeld. In december 
1935 was het zo dat hij niet op zijn sofa kon zitten, toen ik bij hem 
was. Hij zat liever op een stoel, omdat hij dan maar half op de stoel zat 
om de andere helft van zijn zitvlak niet te belasten. Bij een tweede be-
zoek heerste er een goede stemming bij jullie thuis. Alban voelde zich 
beter en jij vertelde wat er gebeurd was: ‘Ik heb mijn schaar gepakt, 
die goed uitgekookt en de zweer opengesneden.’ Alban complimenteer-
de je, omdat je zo dapper was en hij voelde zich verlost van de langdu-
rige kwaal. Ik had geen ervaring met steenpuisten, maar ik herinnerde 
me dat Inges oom Heinz ooit een steenpuist had en in een sanatorium 
met injecties was behandeld. Ik was verbijsterd over wat je zei en belde 
meteen toen ik thuis was mijn vriend de chirurg dr. Kasper Blond, die 
jullie van naam kenden, om het verhaal te vertellen zonder jullie naam 
te noemen. Dr. Blond was ontzet. Ontzet, Helene, door jouw chirurgi-
sche poging. Hij was bang voor sepsis – bloedvergiftiging. Daarop bel-
de ik Alban om hem op het hart te drukken, zo dringend als ik maar 
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durfde, dat hij naar een dokter moest. Maar Alban stelde me gerust. 
Hij voelde zich goed, zei hij, en dat was de hoofdzaak. Ik belde de vol-
gende dag en hij bleef erbij dat hij zich goed voelde en praatte me de 
ongerustheid uit mijn hoofd. Een dag later, een zaterdag, kreeg ik de 
eerste exemplaren van mijn roman De zoon van de verloren zoon. Ik 
wist hoe blij Alban zou zijn, belde met het goede nieuws en stelde voor 
om jullie thuis persoonlijk een exemplaar te komen brengen. Dat wilde 
Alban niet. Hij wilde speciaal naar de stad komen, naar café Museum 
om het boek af te halen. Natuurlijk kwam jij mee. Ik was blij met die 
ommekeer. Ik belde meteen dr. Blond, herinnerde hem aan het geval 
waarover ik hem verteld had, noemde deze keer de naam van de zieke 
die thuis geopereerd was en vroeg of hij naar café Museum wilde ko-
men. Zijn vrouw, de schoonzuster van Jascha Horenstein en een en-
thousiaste Schönbergiaan, hielp me daarbij. En al was hij normaal ge-
sproken aan het werk rond die tijd, hij kwam. Net als thuis nog voor 
de ingreep zat Alban in café Museum liever niet op de gecapitonneer-
de bank, maar op een stoel. Maar hij was levendig en jullie hadden al-
lebei plezier in mijn blijdschap over het bijzonder geslaagde formaat 
van het boek, waarvan jullie het manuscript zo goed kenden. Ik maakte 
gebruik van de stemming om te zeggen dat mijn vriend dr. Blond juist 
in het koffiehuis zat en stelde voor dat jullie hem advies zouden vra-
gen. Jij, Helene, wilde daar niets van weten. Alban sloot zich daarbij 
aan. Omdat ik je ervan verdacht dat je uit je welbekende gierigheid 
niet wilde dat een bekende chirurg zich ermee bemoeide, verzekerde ik 
jullie dat dr. Blond mijn vrienden wie ik hem aanbeval geen rekening 
stuurde, zonder dat aan mij te vragen. Ook dat wees je af en Alban 
sloot zich jammer genoeg weer bij je aan. Twee dagen later, ’s morgens 
vroeg, belde Albans advocaat, mijn vriend dr. Lifczis, en las het be-
richt met kolossale letters voor in het Neue Wiener Journal: “Alban 
Berg naar Rudolfsspital”.  
 Toen ik hem de eerste keer in het ziekenhuis bezocht, lag Alban nog 
met veel patiënten in de grote ziekenzaal. Toen ik wegging, liep jij met 
me mee en in de gang klaagde je in tranen: ‘Professor Demel doet zo 
lelijk tegen me. Kun jij niet eens met hem praten? Alsjeblieft!’ Dat be-
loofde ik. Maar wat was er te praten? Ik nam aan dat hij van jou wist 
wat er gebeurd was en daarom lelijk tegen je deed. Wat kon ik daaraan 
veranderen? Hem vertellen dat je het goed bedoeld had? Hij had waar-
schijnlijk liever dat er minder mensen op de hoogte waren. Jammer ge-
noeg waren het er niet weinig. Want net zoals je tegen mij opschepte 
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over je dappere daad, schepte je er tegen vele vrienden over op – goede 
en ook zogenaamde vrienden, die er na Albans tragische einde vrijuit 
en zonder remmingen over praatten.  
 In 1957 was ik voor de tweede keer na de oorlog in Wenen. Daar 
trof ik je jammer genoeg niet. Ik schreef naar je adres in Karinthië en 
las (op een ansichtkaart) dat je niet kon komen, omdat er in je zomer-
huis een kachel werd gerepareerd. In Wenen hoorde ik toen voor het 
eerst dat Alban door een zekere dokter F. verkeerd behandeld was en 
door die verkeerde behandeling overleden was. Ik wist al in 1935 dat 
Alban in Wenen helaas door geen enkele arts behandeld was. Ik hoorde 
ook later van Alma Mahler hoe weinig dr. F. met de zaak te maken 
had. Alma, met wie dr. F. bevriend was, vertelde dat jij en Alban en 
dr. F. ergens bij een familie uitgenodigd waren voor het avondeten. 
Alban klaagde tegen hem over pijn en de welwillende dr. F. was bereid 
de zweer in een toilet te bekijken. Dr. F. was ontzet over het feit dat 
Alban niet onder doktersbehandeling was en adviseerde hem dringend 
zich de volgende dag door hem of een andere arts te laten behandelen, 
wat zoals je weet niet gebeurd is. Ik kende dr. F. in Wenen niet. Maar 
ik leerde hem kennen in Parijs. We zaten in Frankrijk samen in een 
concentratiekamp en hadden ruimschoots de gelegenheid om over onze 
gemeenschappelijke kennissenkring te praten. Hij vertelde wanneer hij 
jou en Alban voor het laatst gezien had en dat klopte precies met Al-
ma’s verhaal.  
 Ik probeerde er toen in 1957 in Wenen achter te komen wie die ver-
sie van dr. F.’s behandeling verzonnen en verspreid had. Ik had het er 
graag met je over gehad. Maar je weigerde naar Wenen te komen. Ik 
vond het niet belangrijk genoeg om er met je over te corresponderen. 
Waar werd niet allemaal over geroddeld in Wenen? Zelfs in betere tij-
den.  
 Ik heb net als alle joden veel mensen verloren met wie ik nauwe 
banden had. Vooral mijn naasten, die door de roofmoordenaars zijn 
omgebracht: mijn moeder, een broer, een zuster en veel familieleden. 
Sinds het afscheid van Alban is er vijfendertig jaar verstreken. Maar 
ik kan met een gerust geweten zeggen: er is al die jaren nauwelijks een 
dag verstreken dat ik geen verdriet voelde over het verlies van die dier-
bare vriend. Hoe kon het ook anders? Volgens de kalender was hij vijf-
tig toen hij stierf. Als mens was hij misschien zo oud. Als man was hij 
niet ouder dan veertig. Als kunstenaar was hij nog jonger. Wat had 
Alban ons en de wereld nog allemaal te zeggen! Hoeveel vreugde had 
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hij nog kunnen beleven aan het grote succes dat zijn werk gegund 
was. Als een wezen om het leven komt, een levend wezen, gaat er een 
wereld verloren. Hoeveel werelden zijn er met een wezen als Alban 
Berg verloren gegaan! En dat om een absurde reden. Ik geloof aan de 
Schepper van de wereld. Maar ik geloof niet dat Hij ons een bepaalde 
levensduur toemeet. Het was, ook als je niet gelooft aan een lot, niet 
aan God, een perverse vergissing van het lot. Op een absurd moment 
kwam jij op het idee van een zijsprong in de chirurgie.  
 Nadat het gebeurd was, heb ik voor je leven gevreesd. En ik haalde 
pas opgelucht adem, toen ik je de eerste dag na de begrafenis opzocht 
en merkte dat je meteen de wereld van het spiritisme ingevlucht was. 
Die dag kraakten de meubels in het huis al, en het was Alban die het 
deed en die dus met jou in jullie huis gebleven was. Toen ik in 1950 
naar Wenen kwam om je terug te zien, was het weer een opluchting 
om mee te maken dat Alban nog steeds door het kraken in de boeken-
kast met je in verbinding gebleven was. Vermoedelijk was het nog 
steeds zo in 1957, toen ik je niet in Wenen trof. Pas in 1968, en die 
keer was ik vaak bij je thuis, want ik was vijf weken in Wenen, merkte 
ik hoe je veranderd was. Het kraakte geen enkele keer in de meubels. 
Alles verandert, zolang we leven, ook de soorten troost. Je deed tegen-
over mij al jaren minachtend over het te lang hechten aan het aard-
se kleed, zoals je het uitdrukte.  
 Maar het was niet meer het spiritistische bijgeloof dat je redde. Dat 
begreep ik pas, toen je zelfs mij op je uitweg probeerde te lokken: dr. F. 
had het gedaan – jij niet. Nee, Helene, op die weg kan ik je niet volgen. 
Ik heb je veel vergeven. Maar niet tot die prijs. Omdat dr. F. niet meer 
in leven is, moet hij de schuldige zijn? Je hebt te lang met de nazi’s ge-
leefd. Blijkbaar is er nog iets blijven hangen van de kreet De jood is 
de schuld. Op een eerlijk moment zul je daar nog spijt van krijgen. 
Als je van alle vormen van je bijgeloof terugkeert tot je ware geloof, 
zul je me dankbaar zijn dat ik niets te maken heb met je levensleugen. 
God sta je bij.  
 
 
 
 


