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In de woning van generaal Ludwig baron Brandenberg 
was het personeel druk bezig om de salon en de aan-
grenzende vertrekken gereed te maken voor de ont-
vangst van een groot gezelschap, dat hier vanavond bij-
een zou komen. Temidden van deze voorbereidingen 
bewoog zich de vrouw des huizes, een opvallend knap-
pe jongedame met op haar volle, lichtblonde haar een 
wit ochtendkapje, sturend en regelend heen en weer, 
en uit de beknopte aanwijzingen die ze met luider 
stemme gaf, bleek dat ze gewend was bevelen te geven. 
Inderdaad sprak er uit haar wat scherpgesneden ge-
laatstrekken een vaste, onbuigzame wil en in de vorm 
van de lippen van haar roze mond lag een zekere hard-
heid, terwijl haar donkere ogen even bereid leken om 
met ijzige minachting te kijken en snelle bliksems van 
toorn te slingeren. Het waren, dat was te voelen, ver-
nietigende ogen voor al degenen die door haar niet 
graag gezien werden, al konden die ogen anders mis-
schien ook het lieflijkste vuur van hartstochtelijke te-
derheid uitstralen.  
 Eindelijk waren de mensen klaar met hun werk. Al-
les was heel praktisch geregeld en zo mooi en smaak-
vol mogelijk tentoongespreid; het enige wat onbrak 
was het donker, om de kaarsen aan te kunnen steken. 
Maar de kroon op het geheel was toch een mooie, klei-
ne wintertuin, die achter de eetkamer geïmproviseerd 
was en waar de knappe vrouw met haar smalle handen 
nog hier en daar een blad rechtboog of beschadigde 
bloesems verwijderde. Zichtbaar voldaan liep ze ver-
volgens door de andere kamers, stapte in de salon naar 
een raam en leunde met haar gladde, blanke voorhoofd 
tegen de ruiten.  
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 Het gebouw waarin ze met haar echtgenoot de twee-
de verdieping bewoonde, lag aan de rand van het voor-
malige Josefstädter bolwerk en keek aan de voorkant 
uit op die ruime vlakte, waar zich nu temidden van ver-
zorgde plantsoenen de belangrijkste openbare gebou-
wen van Neu-Wien verheffen. Maar toen zag je daar al-
leen een steppeachtige, door veel voetpaden doorkruis-
te weide, waar ’s morgens de garnizoenstroepen exer-
ceerden, maar waar van de middag tot de late avond 
een legertje kinderen vrolijk ravotte. Daarachter verhie-
ven zich met een brokstuk van het oude bastion de 
duistere huizenmassa’s en torenspitsen van de stad; aan 
de rechterkant waren al talrijke steigers te zien van de 
in aanbouw zijnde Ringstraße en links kwamen boven 
het eerste begin van de Votivkirche en de daken van de 
Alservorstadt de lieflijke heuvels van het Wienerwald 
tevoorschijn.  
 Het was de tweede helft van maart en de dag was 
prachtig begonnen. De mensen waren ’s morgens door 
fonkelende zonnestralen gewekt en toen ze uit hun 
huizen kwamen gekust door lauwe, naar viooltjes geu-
rende windjes, maar nu was er opeens een ruwe noor-
denwind opgestoken, die zware, donkere wolken voor 
zich uit dreef, waaruit meteen een dichte sneeuwregen 
op de stad neerwervelde. De jonge vrouw aan het raam 
leek het echter niet te merken; ze keek eerder met een 
stille glimlach en stralende ogen naar de onvriendelijke 
sneeuwjacht als naar een gouden toekomstwolk.  
 Beneden in de tamelijk stille straat klonk nu hoefge-
trappel van paarden, een teken dat de generaal, die met 
zijn brigade al vroeg op de dag vertrokken was voor 
een buitengewone veldmanoeuvre, begeleid door zijn 
adjudant naar huis terugkeerde. Zijn echtgenote leek 
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echter niet overdreven blij met zijn komst. Want terwijl 
haar gezicht betrok, stapte ze weg bij het raam en begaf 
zich naar haar kamer, waar ze zich in een fauteuil liet 
vallen en een boek pakte.  
 Intussen had de generaal beneden bij de poort af-
scheid genomen van de jonge officier, die daarop zijn 
paard aanspoorde tot snelle draf, terwijl de chef lang-
zaam de binnenplaats op reed, waar hij afstapte, de teu-
gels gooide naar de rijknecht die hem volgde en daarna 
de smeltende sneeuwvlokken van zich af schudde en 
peinzend de trap opging. Hij kon een eind in de veertig 
zijn. Zijn haar werd al een beetje grijs, maar zijn lange, 
slanke gestalte had nog iets jeugdigs en zijn lange, 
smalle gezicht schemerde voornaam onder de helm 
met de tressen en de groene vederbos.  
 Aangekomen in zijn woning, bleef hij staan in de 
ontvangstkamer met links de deur naar de feestelijke 
vertrekken en liet als om te laten weten dat hij er was, 
zijn sabel licht tegen zijn sporen rinkelen. Omdat alles 
stil bleef, keerde hij zich naar rechts, liep een kleinere 
kamer door en stond nu voor die van zijn vrouw. Hij 
bleef een tijd staan luisteren, waarbij er angstige span-
ning op zijn gezicht te lezen was, en klopte daarna op 
de deur. Binnen gebeurde er niets. Besluiteloos be-
woog hij heen en weer en het was alsof hij zich na een 
strijd met zichzelf al weer terug wilde trekken, toen hij 
een scherp ‘Ja?’ hoorde. Hoe weinig vriendelijk en uit-
nodigend dat “ja” ook klonk, voor de generaal was het 
waarschijnlijk een verlossend woord. Want herade-
mend stapte hij met snelle passen en een uitgestoken 
rechterhand de kamer in.  
 ‘Goedemorgen, Corona,’ zei hij hartelijk – ‘of goe-
dendag, als je wilt. Ik ben vanochtend zo vroeg de deur 
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uitgegaan dat ik je nog helemaal geen gedag kon zeg-
gen.’ En daarbij wilde hij zijn arm zacht om haar 
schouder slaan en zijn lippen naar het bleke goud van 
haar haren brengen.  
 Ze sprong op, en als hij zijn arm niet meteen weer 
had laten zakken, had ze hem weggeduwd, dat was te 
zien. ‘Laat me alsjeblieft,’ zei ze met fonkelende ogen 
van boosheid. ‘Je weet dat ik niet van dat geflikflooi 
houd.’  
 Hij werd bleek en deed een stap achteruit. ‘Geflik-
flooi –’ herhaalde hij toonloos. ‘Mag ik je niet eens 
meer op je voorhoofd kussen?’  
 Ze gaf geen antwoord, maar trok haar bovenlip min-
achtend op, zodat haar glanzende tanden tevoorschijn 
kwamen. ‘Laten we het daar maar niet over hebben,’ 
zei ze ten slotte, en overgaand op een gewone toon 
voegde ze eraan toe: ‘We gaan vandaag vroeger dan an-
ders aan tafel, dan krijgen de mensen de vrije hand.’  
 Hij beheerste zich met moeite. ‘Natuurlijk, ze heb-
ben vandaag weer volop te doen. Maar ik vind het 
best,’ vervolgde hij met gespeelde onverschilligheid, ‘ik 
heb acht uur in het zadel gezeten en honger gekregen.’  
 Buiten in de hal ging de bel; meteen daarop ver-
scheen er een kamenierster met de mededeling dat de 
modiste er was.  
 ‘Ah – dat is belangrijk!’ riep de generaal, terwijl hij 
tegen het meisje een gek gezicht trok. ‘Dan mag ik niet 
storen. Tot straks aan tafel!’ En met een lichtvaardig 
bedoeld gebaar ging hij de kamer uit. Maar nauwelijks 
was hij de deur uit of er verscheen een onzegbaar pijn-
lijke uitdrukking op zijn gezicht en met gebogen hoofd 
stapte hij door een met behang beplakte deur en een 
smalle gang naar zijn kamer, die zich aan het andere 
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eind van de woning bevond. Daar deed hij zijn helm en 
sabel af en staarde schijnbaar gedachteloos naar de wit-
te vlokken die nog steeds langs de ruiten wervelden.  
 De passen van een bediende, die hem aan tafel riep, 
wekten hem uit zijn verdoving. Er was vandaag gedekt 
in een afgelegen kamer, die meestal weinig werd ge-
bruikt; daardoor maakte alles een ongewone en minder 
behaaglijke indruk. Het eerste gerecht stond al klaar, 
maar Corona was er nog niet.  
 Eindelijk verscheen ze. Haar rechterwang was tot 
aan haar slaap, waar de jonge vrouw onwillekeurig naar 
greep, vuurrood geworden.  
 Haar echtgenoot wist misschien uit ervaring wat dat 
te betekenen had, want hij vroeg vol medeleven en met 
gedempte stem: ‘Is er iets gebeurd?’  
 Ze wierp hem een vernietigende blik toe; het was 
onduidelijk of dat gebeurde uit woede over de vraag of 
dat er nog een vroegere emotie meespeelde. ‘Ach, het 
is om gek van te worden!’ riep ze nu, terwijl ze aan ta-
fel ging zitten. ‘Ik heb mijn jurk voor vanavond al twee 
keer teruggegeven om hem te laten veranderen, en hij 
is nog steeds niet goed. Ik moet wel een jurk aantrek-
ken die ik al gedragen heb.’  
 ‘Nou, dat geeft niks,’ antwoordde hij met een innige 
blik, ‘je bent altijd wel mooi.’  
 Corona wierp haar hoofd achterover en haar fijne, 
witte gebit was weer te zien. Ze hoorde tot de trotse 
vrouwen die niet tegen complimenten kunnen. Een 
standje kan hen niet schelen, maar een compliment be-
schouwen ze altijd meteen als opzettelijke vleierij, die 
hen dwingt in de rol van het zwakke vrouwtje en dus 
diep beledigt. ‘Doe geen moeite,’ zei ze minachtend, ‘je 
schiet er niks mee op.’  
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 Brandenbergs gezicht betrok en zijn lichtblauwe 
ogen keken nu ook duister en boos. ‘Dat verdien ik 
niet, Corona,’ antwoordde hij op harde toon. ‘Je kunt 
nog zo overtuigd zijn dat ik mijn best doe om lief voor 
je te zijn, maar je moet me er niet van verdenken dat ik 
zoiets beledigends zou zeggen. Ik zeg altijd wat ik op 
mijn hart heb en omdat ik nou eenmaal zo ben, zei ik 
wat iedereen zegt en ik herhaal het nu: dat je knap 
bent, of je dat nou leuk vindt of niet. Ik zeg toch ook 
niet dat ik vandaag weer geen zin heb in al die visite?’  
 Corona zweeg een ogenblik; misschien voelde ze dat 
te ver was gegaan. Maar het was ook alleen maar het 
gevoel dat ze zich had blootgegeven en allerminst geïn-
timideerd maakte ze des te gretiger van de gelegenheid 
gebruik om de strijd voort te zetten.  
 ‘En waarom heb je geen zin in de visite?’ begon ze. 
‘Ik heb zoveel mogelijk rekening met je gehouden en al 
je vrienden en wapenbroeders uitgenodigd. Dat de 
meesten afgezegd hebben, daar kan ik niks aan doen.’  
 ‘Maar dat was te voorzien.’  
 ‘Natuurlijk. Ze haten en ontvluchten alles wat meer 
intelligentie en ontwikkeling heeft.’  
 ‘Dat is niet waar,’ zei hij, rustiger nu en ernstig en 
met vaste stem. ‘Vervelende landjonkers zijn in het le-
ger altijd een hoge uitzondering geweest. En als ze tot 
nu toe, alleen ten nadele van zichzelf, intellectuele am-
bities en wetenschappelijke verdiensten niet hoog ge-
noeg aansloegen hebben, dan was dat alleen maar om-
dat ze daarvoor andere voordelen in de waagschaal 
moesten leggen. Wat overigens mijn vrienden betreft, 
die zouden rekening houdend met mij allemaal wel ver-
schijnen, als ze niet zeker wisten dat ze in mijn huis 
een man zouden tegenkomen –’ hij zweeg.  
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 ‘Nou? Nou? Zeg het dan!’ drong ze met wijdopen 
ogen aan.  
 ‘In mijn huis een man zouden tegenkomen die kort-
geleden zo meedogenloos de stand gecompromitteerd 
heeft waar zij net als ik al sinds hun jeugd toe behoren.’  
 Ze moest hard lachen. ‘Meedogenloos! Jullie willen 
altijd vertroeteld worden en jullie zijn bang als iemand 
de vinger legt op het kankergezwel van jullie stand.’  
 ‘Daar zijn we niet bang voor,’ zei hij met opgeheven 
hoofd. ‘Maar het moet een deskundige en niet alleen 
maar kwetsende vinger zijn. Wij zijn zelf de eersten die 
voelen dat hervormingen nodig zijn, alleen moeten die 
van binnenuit komen. Wat we missen zijn mannen als 
Scharnhorst en Gneisenau – en jouw veelbewonderde 
parlementsredenaar is nog lang geen Freiherr vom 
Stein. Met alleen bezuinigingen kom je er niet.’  
 ‘Maar die zijn de effectiefste methode om jullie 
voorlopig tot bezinning te brengen. Bovendien impli-
ceert de geldkwestie alle andere kwesties.’  
 ‘Inderdaad, je praat als een hoofdartikel.’  
 ‘Die jij in de regel overslaat. Maar ík lees ze en ik 
volg met bewondering het moedige optreden van het 
genie waar jullie zo bang voor zijn. En hoe meer jullie 
je best doen om hem omlaag te halen, hoe verhevener 
hij in mijn ogen wordt. Nog helemaal afgezien van zijn 
intellectuele gaven, heeft hij ook de karaktereigen-
schappen die een man van hem maken: vastberaden-
heid en volharding. Hij is onvermoeibaar; hij vindt het 
nooit te vroeg en nooit te laat, als het om zijn werk 
gaat. Met hem vergeleken zijn jullie allemaal slappelin-
gen. Was hij bij het leger gegaan, dan was hij een be-
langrijk veldheer geworden en hij zou Oostenrijk be-
hoed hebben voor de schande van Magenta en Solferi-
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no. Maar hij heeft een ander beroep en hij gaat een 
grote toekomst tegemoet. Maar júllie hebben helemaal 
niemand meer.’  
 De generaal had de hartstochtelijke woordenvloed 
van zijn vrouw verschillende keren willen onderbreken, 
maar nu verbleekte hij en kromp ineen. Het woord be-
stierf op zijn lippen en hij sloeg onwillekeurig zijn ogen 
neer.  
 Corona voelde dat ze hem dodelijk getroffen had. 
Ze zweeg nu ook en keek hem schuins en met onver-
holen wreedheid triomfantelijk aan. Ja, ze vond het 
zelfs wel leuk om iets te gebruiken, wat ze vroeger 
nooit probeerde, als de bediende kwam en het gesprek 
af en toe onderbrak. Toen de koffie kwam, schoof ze 
luidruchtig met haar stoel en zei, terwijl ze weer naar 
haar slaap greep: ‘Ik heb migraine en moet een uurtje 
gaan liggen.’  
 Met die woorden ging ze weg. Maar haar echtgenoot 
bleef nog een tijdje onbeweeglijk aan tafel zitten. Daar-
na begaf hij zich, terwijl hij werktuiglijk een sigaar aan-
stak, naar zijn kamer, waar hij als een gebroken man op 
de sofa neerzakte en zwijgend de rook nakeek die 
zachtjes naar het raam trok. Buiten was het intussen 
weer licht en vriendelijk geworden. Roodachtige wol-
ken stonden aan de blauwe lucht, de bollen op de to-
renspitsen flitsten en fonkelden in de stralen van de 
middagzon en buiten op de vensterbank kwamen twee 
mussen aanvliegen, die daar vrolijk tsjilpend heen en 
weer hipten.  
 ‘Ze heeft gelijk,’ zei hij ten slotte toonloos, ‘ik heb 
geen toekomst meer…’  
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Brandenberg hoorde vanouds tot de meest geliefde en 
uitmuntende officieren van het leger en zijn bestaan 
kon nog niet zo lang geleden uiterst gelukkig worden 
genoemd, want al van meet af aan liep alles zo dat hij 
snel en makkelijk naar de hoge positie werd geleid die 
hij op zijn nog betrekkelijk jonge leeftijd bekleedde. Als 
zoon van een kapitein die in de oorlogen tegen Napo-
leon invalide was geworden en oorspronkelijk Brandt-
ner heette, maar later het adelspredicaat “von Branden-
berg” aannam, had hij zijn opleiding gekregen aan een 
militaire academie. Nadat hij een briljante student ge-
weest was, moest hij meteen aantreden als officier – en 
al in 1848 streed hij als kapitein onder het vaandel van 
Radetzky in Italië, waar hij zich zo verdienstelijk maak-
te met een schitterend en beslissend wapenfeit, dat hij 
beloond werd met de hoogste militaire onderscheiding, 
het Theresiakruis, dat zijn bezitter in de adelstand ver-
heft. Nu dwong het geluk hem rusteloos voorwaarts. 
Zodra hij hersteld was van de zware verwonding die hij 
diezelfde tijd had opgelopen, werd hij als majoor inge-
deeld bij de generale staf van de maarschalk, kreeg daar 
nog verschillende keren de kans om zich te onderschei-
den en verliet die pas om, toen de vrede helemaal was 
teruggekeerd en hij intussen tot kolonel was bevorderd, 
in Wenen het commando over te nemen van een regi-
ment.  
 Dat was een tijd waarin militairen hoog in aanzien 
stonden. De rest kon zich maar beperkt en terloops la-
ten gelden en zelfs de bureaucratie, die in de staat ooit 
zo machtig was geweest, was ondergeschikt aan het 
zwaard. Geen wonder dus dat kolonel baron Branden-
berg in de residentie tot de persoonlijkheden behoorde 
die de meeste aandacht kregen.  
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 Rond die tijd was het ook dat een hogere rijksamb-
tenaar hem heel onomwonden voorstelde om zijn 
dochter tot vrouw te nemen. De vader verklaarde zon-
der terughoudendheid dat hij voor de jongedame, die 
van moederskant een aanzienlijk vermogen had geërfd 
en een niet minder belangrijk vermogen kon verwach-
ten van een momenteel in Parijs wonende tante, alleen 
maar een geschikte partij zocht, omdat hij als weduw-
naar zelf binnenkort dacht te trouwen en wat dat be-
treft gezien het heel uitgesproken en een tikje arrogan-
te karakter van zijn dochter problemen thuis verwacht-
te. Maar niemand was hem als schoonzoon welkomer 
dan de riddelijke kolonel, die in de bloei van zijn leven 
verkeerde en dus nog een bijna onbeperkte carrière 
voor zich had. Brandenberg, die er zelf al af en toe 
over gedacht had om een huwelijk op stand te sluiten, 
greep zijn kans des te enthousiaster, toen hij bij de eer-
ste aanblik van de knappe Corona welhaast betoverd 
was en toen zij na een korte bedenktijd ook verklaarde 
dat ze bereid was met hem te trouwen. Zo volgde de 
verloving en niet lang daarna de bruiloft. De Augusti-
nerkerk was nauwelijks groot genoeg voor de massa 
genodigden en nieuwsgierigen en de mensen bleven 
het allerliefste uiterlijk van de bruid en de voorname 
verschijning van de bruidegom maar bewonderen, en 
zelfs de jaloezie, die het bestaande leeftijdsverschil ze-
ker niet over het hoofd zag, moest het uitstekende paar 
wel een gelukkige toekomst voorspellen.  
 Desalniettemin begon het huwelijk, dat kinderloos 
bleef, meteen al niet zo prettig. Het was of de jonge 
vrouw niet kon wennen aan het nieuwe leven en de on-
gewone omstandigheden. Het militaire doen en laten, 
dat in die tijd voor haar meeste leeftijdsgenoten zoveel 
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aantrekkelijks had, leek ze van dichtbij steeds afstotelij-
ker te vinden, zelfs zo dat ze op het laatst steeds min-
der zin had om officieren van het regiment onder 
Brandenbergs bevel thuis te ontvangen. Ze noemde de 
ouderen, die graag de gezellige levensgenieter uithin-
gen, grof en onontwikkeld en de jongeren ijdel en fat-
terig, net zoals ze altijd al een uitgesproken hekel had 
aan alle mannen die blijkbaar iets om hun uiterlijk ga-
ven. Daarbij kwamen er toch al scherpe kantjes van 
haar karakter aan het licht, en vooral een starre eigen-
zinnigheid en een botte neiging tot tegenspraak – en 
daarnaast een steeds sterkere, bijna kwetsende kilheid 
tegenover haar echtgenoot, die dat des te vreemder en 
onaangenamer moest vinden, omdat hij vanouds ge-
wend was dat vrouwen hem bijzonder graag mochten. 
Maar zoals dat onder dergelijke omstandigheden 
meestal gaat: hij werd steeds verliefder op Corona, al-
leen zonder dat te laten merken en zelfs zonder het 
zichzelf te willen toegeven.  
 Zo leidde het paar een mismoedig en ongezellig le-
ven, toen Oostenrijk in het voorjaar van 1859 de oor-
log verklaarde aan Piemonte. Brandenberg werd bevor-
derd tot generaal en kreeg tegelijkertijd het bevel over 
een brigade en rukte op naar Italië, terwijl Corona voor 
de duur van de veldtocht terugkeerde naar haar vader-
lijk huis, nadat ze er met moeite van overtuigd was dat 
het, nu Frankrijk aan de kant stond van de vijanden 
van Oostenrijk, geen goed idee was om naar Parijs te 
gaan, wat ze oorspronkelijk van plan geweest was.  
 Het uitbreken van de oorlog, dat bij de bevolking 
bezorgde voorgevoelens wekte, werd door het leger na 
tien jaar vrede met gejuich begroet. Door in vuur en 
vlam te raken over de vroegere successen op de Itali-
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aanse slagvelden verwachtten ze opeens geweldige 
overwinningen en opgewekt, alsof het om een oefening 
ging, trokken ze over de Alpen. Ook Brandenberg 
werd meegesleept door die roes, al was hij van nature 
eigenlijk voorzichtig en bedachtzaam en al had hij geen 
al te hoge dunk van de capaciteiten van de man die tot 
hoogste veldheer was benoemd. Des te erger voelde hij 
de teleurstelling die nu volgde en alleen door het besef 
dat hij midden in hopeloze operaties met zijn troepen 
al het mogelijke had gedaan kon hij de snelle en totale 
nederlaag met enige standvastigheid verdragen. Toch 
voelde hij dat er na de vrede van Villafranca iets in 
hem gebroken en kapot was, zoals hij in die dagen ook 
de eerste grijze haren bij zichzelf ontdekte, en met de 
neerslachtigheid die een verstandig persoon bij een al-
gemene schuld altijd voelt, keerde hij, na intussen op 
verschillende plaatsen ingekwartierd te zijn, in de late 
herfst naar Wenen terug, niet zonder een gevoel van 
schaamte om zijn vrouw onder zulke omstandigheden 
onder ogen te moeten komen. Want Corona had al 
vanaf het begin de trotse hoop op een overwinning op 
haar gebruikelijke negatieve manier erg in twijfel ge-
trokken, net zoals ze later in een brief uit Ischl, haar 
zomerverblijf, de ontstane catastrofe dan ook be-
schouwde als een feit dat niet te vermijden was ge-
weest. Daarom kwam het hem in zekere zin wel goed 
uit dat ze het voorgevallene minachtend zwijgend ne-
geerde, maar aan de voorbereidingen die ze daarbij in 
het vernieuwde huishouden trof, zag hij hoe diep de 
kloof die er tussen hen altijd bestaan had, tijdens zijn 
afwezigheid geworden was.  
 Corona had in Ischl namelijk kennisgemaakt met 
een paar van de rijke joodse families die in de loop van 
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de tijd steeds groter aanzien hadden gekregen en in 
hun schitterende Weense salons iedereen bij elkaar 
brachten die in de maatschappij en in het openbare le-
ven iets betekende of probeerde te betekenen. Toen ze 
allervoorkomendst ontvangen was en diep onder de in-
druk van de voorname culturele sfeer die haar hier 
voor het eerst tegemoetwaaide, voelde Corona hoe 
zich in dit prachtig gelegen Alpenkuuroord voor haar 
een heel nieuw perspectief opende, dat ze des te mooi-
er vond, omdat de tot geestig bijtende spot verfijnde 
toon van tegenspraak in die kringen haar kille, tot 
scherpe kritiek geneigde verstand bijzonder aansprak. 
Bij die prikkelende en door nieuwe verschijnselen 
steeds levendigere omgang vlogen de weken en maan-
den als een mooie droom voorbij, en toen het eindelijk 
tijd was om terug te gaan naar de hoofdstad, was ze 
vastbesloten om die nieuwe relaties niet alleen aan te 
houden, maar ook zoveel mogelijk uit te breiden door 
ook van haar huis een sociaal middelpunt te maken.  
 Daarom had ze een beetje ongeduldig op de komst 
van haar echtgenoot zitten wachten en ging nu meteen 
aan het werk, natuurlijk zonder zijn toestemming te 
vragen, die hij, toegeeflijk als hij al geworden was, des 
te minder geweigerd zou hebben, omdat hij genoeg 
man van de wereld was om van zijn kant ook plezier in 
zulk sociaal verkeer te hebben. Maar omdat hij al gauw 
dacht te merken dat hij door bijna iedereen die nu bin-
nenkwam met een soort geringschattende welwillend-
heid benaderd werd, alleen maar als man van zijn 
vrouw, van wie ze al bij voorbaat niet zo’n hoge dunk 
hoefden te hebben, reageerde hij nogal onverstandig – 
wat anders niet in zijn karakter lag – op de intellectuele 
hoogmoed met de hoogmoed van zijn beroepsgroep 



 15 

en bleef, als zijn aanwezigheid geen onvermijdelijke so-
ciale verplichting was, op zijn kamer of ging naar het 
casino, waarbij hij echter steeds meer beslopen werd 
door een bitter gevoel van vereenzaming.  
 Desondanks kon het huwelijk nog steeds niet echt 
ongelukkig worden genoemd. Want al bleef Corona 
zich kil en terughoudend gedragen, ze gaf haar echtge-
noot geen reden tot werkelijke jaloezie. Ze kreeg van 
vele kanten grote complimenten, maar vond de zelfge-
creëerde nieuwe omstandigheden zo bevredigend dat 
ze het niet eens leek te merken en haar vriendelijkheid 
– als ze wilde, kon ze heel vriendelijk zijn – bleef zo al-
gemeen dat niemand zich had kunnen beroemen op 
speciale aandacht, laat staan toenadering.  
 Die voor Brandenberg tamelijk geruststellende situa-
tie sloeg echter ineens om in zijn tegendeel, toen de 
kring van zijn vrouw in de loop van het volgende jaar 
verrijkt werd met een man die tot de meest vooraan-
staande persoonlijkheden van die tijd behoorde. De in-
middels ontstane grondwet had namelijk de algemene 
aandacht op de beide parlementen en vooral op het 
Huis van Afgevaardigden gericht. Onder de woord-
voerders die de laatste tijd veel de aandacht trokken 
was ook een doctor in de rechten, die als heel jonge 
man al in de revolutie van 1848 een zekere rol gespeeld 
had en zich daarna als advocaat gevestigd had, waarbij 
hij achter zijn dossiers de loop van de gebeurtenissen 
echter met hartstochtelijke spanning volgde en onge-
duldig het moment berekende dat een ommekeer zou 
brengen en hem de kans zou geven in een nieuw 
staatsbestel actief in te grijpen. Dat was nu gebeurd en 
met onverbiddelijke, sarcastische logica legde hij de ge-
breken bloot van het oude stelsel, dat hij radicaal ver-
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nietigd wilde hebben. Daarom was de publieke tribune 
ook overvol, zodra bekend werd dat de beroemde doc-
tor, die zo stevig optrad, vandaag zou spreken. En in-
derdaad was het effect meeslepend, als de breedge-
schouderde man met het machtige hoofd van zijn stoel 
opstond en met luider stemme haastig zijn uiteenzet-
tingen begon, tot het moment waarop zijn grote, wat 
bolle ogen wonderbaarlijk begonnen te stralen en zijn 
rede overging in een ware stormwind, die alle tegen-
werpingen van de ministers als kaf deed opwaaien en 
wegblies.  
 Op zo’n moment had Corona, die het Huis met een 
paar bevriende dames bezocht, hem voor het eerst ge-
zien. Die indruk was de sterkste die ze in haar leven 
ooit gekregen had en ze wist meteen dat ze díe man be-
ter wilde leren kennen. Maar dat leek nog niet zo mak-
kelijk. Want toen ze informeerde, hoorde ze dat de 
drukbezette man niet graag nieuwe sociale contacten 
legde. Intussen wilde het toeval dat ze hem niet lang 
daarna ergens anders tegenkwam, en de doctor, die on-
gehuwd was, leek zo betoverd door haar enthousiaste 
complimenten, dat hij niet alleen haar uitnodiging aan-
nam, maar intensief contact kreeg met de knappe 
vrouw, die blijkbaar zo’n levendige belangstelling had 
voor de publieke zaak. Hij greep met beide handen de 
kans om haar intellectuele leidsman te worden, bezorg-
de haar de bijbehorende boeken en bracht al gauw bij-
na elk vrij uurtje in zijn drukbezette rooster bij haar 
door, maar negeerde haar echtgenoot, die hij toch al 
weinig zag, bijna helemaal. Brandenberg nam tegen-
over hem uit trots dezelfde houding aan, al had hij 
zichzelf sinds een openbaar debat over de defensiebe-
groting, waarbij de doctor niet alleen de administratie 
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van het leger, maar ook het leger zelf in de personen 
van de hoge vertegenwoordigers bijzonder scherp had 
aangevallen, niet meer helemaal onder controle en al 
leed hij des te meer onder het verdriet van een kramp-
achtige verborgen jaloezie, toen hij van Corona nauwe-
lijks nog haar hand mocht aanraken.  
 Toch had hij zich misschien op de een of andere 
manier uit die onwaardige en slopende situatie kunnen 
bevrijden, als de grond onder zijn voeten niet ook aan 
een andere kant was gaan wankelen. In het leger was er 
namelijk al een haastige, onrustige neiging ontstaan om 
te verbeteren en te reorganiseren en sommige eerzuch-
tige mensen gebruikten de gelegenheid om met voor-
stellen tot vernieuwing gunst en aanzien te verwerven, 
waarbij ze probeerden alles opzij te schuiven wat hun 
streven in de weg stond of leek te staan. Zo was het ge-
komen dat er de laatste tijd veel hogere en verdienste-
lijke officieren in één klap met pensioen waren ge-
stuurd, alleen omdat men aannam dat die zich in de 
nieuwe opzet niet meer zouden kunnen handhaven. 
Brandenberg, die vanwege zijn menslievende karakter 
heel geliefd was bij zijn ondergeschikten en ook onder 
zijn meerderen weinig vijanden had, was tot nu toe van 
die gewelddadige ingrepen verschoond gebleven. Maar 
hij merkte langzamerhand wel dat er dingen om hem 
heen veranderden. Veel van de carrièremakers begon-
nen hem afgunstig te bekijken en omdat mensen die 
met hem bevriend waren en een dergelijk lot vreesden, 
hem stilletjes begonnen te mijden, concludeerde hij dat 
zijn aanzien verminderde en dat ook hij in zijn belang-
rijke functie langzamerhand een persona non grata was 
geworden. Vandaag had de hoogste bevelhebber im-
mers zelf de disposities van de brigadegeneraal onvol-
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doende gevonden en zijn ontevredenheid laten blijken 
in een scherpe, bijna beledigende berisping…  
 Dat was wat Brandenberg in zijn volle draagwijdte 
voor zich zag, toen hij toonloos voor zich uit zei: ‘Ze 
heeft gelijk, ik heb geen toekomst meer.’  
 De sigaar was uitgegaan. Een diepe, onzegbare ver-
moeidheid overviel hem, waar hij met tegenzin aan toe-
gaf. Zijn ogen vielen dicht – en al gauw had de milde 
slaap de drukkende last van zijn gedachten van hem af 
genomen.  
 
Toen hij wakker werd, was het al donker geworden. Hij 
maakte licht en keek op zijn horloge; het uur naderde 
waarop de genodigden verwacht konden worden. Met 
een diepe zucht stond hij op en begon zich langzaam 
om te kleden, terwijl hij zich weer helemaal bewust 
werd van zijn situatie. Er speelde een bittere glimlach 
om zijn lippen, toen de geroepen bediende zijn schitte-
rende uniform kwam brengen met links op zijn borst 
een serie onderscheidingen. Wat een contrast tussen de 
troosteloze gevoelens in zijn innerlijk – en die pronke-
rige uiterlijke eretekenen! Met een snelle hand haalde 
hij ze allemaal weg, behalve het witte kruisje aan het 
rode lint, dat hij met zijn bloed gekocht had. O, waar-
om had de kogel die zijn schouder toen verbrijzelde 
zijn hart niet doorboord? Dat had hij nu wel gewild! 
Dan was hij een eerlijke soldatendood gestorven en lag 
diep en stil onder de grond aan de oevers van de Po – 
en wist van niets…  
 Ten slotte begaf hij zich via de donker wordende 
gang naar de salon, die al vol verwachting in het kaars-
licht lag te stralen. Onwillekeurig nam de generaal nu 
zijn gewone militaire houding aan en wie hem zo met 
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zijn lange gestalte en met zijn mooie snor een beetje 
opgedraaid over het gladde parket had zien lopen, die 
had geen weet gehad van de barst in zijn ziel en hem 
eerder gezien als een gelukkig man op het hoogtepunt 
van zijn bestaan. Toen hij toevallig in een spiegel keek, 
schrok hij van zijn eigen spiegelbeeld als van iets 
vreemds.  
 Achter hem ruiste het. Hij draaide zich om en zag 
zijn vrouw, die er in een roodzijden jurk prachtig uit-
zag. Met haar donkere ogen en haar lichte, glanzende 
haar, dat ze vandaag bijna los droeg, leek ze een van de 
prachtige gestalten die Jacopo Palma ooit geschilderd 
had. En al die verblindende bekoorlijkheden, dat heer-
lijke lichaam, waar hij naar snakte, was van hem – van 
hem voor God en de wereld – en hem toch ontzegd, 
voor altijd ontzegd! Het was om in stilte te sterven – of 
uit te barsten in een krankzinnig gelach…  
 Maar hij bedwong zich en zo liepen de beide echtge-
noten zwijgend in verschillende richtingen op en neer, 
waarbij Corona lange, witte handschoenen aan haar 
prachtige armen trok en daarna soms, als in nerveus 
ongeduld, haar fonkelende sieraad goedtrok.  
 Nu rinkelde het in de hal van sabels en er kwam een 
groepje jonge officieren binnen, bijna allemaal slanke, 
welgevormde verschijningen met een aangename uit-
drukking van openheid en goedheid op hun gezicht. 
Zij hoorden ook tot degenen die Corona uit considera-
tie met haar echtgenoot had uitgenodigd en ze bogen, 
terwijl ze hun hakken tegen elkaar sloegen, als op com-
mando voor de generaal, die hen met een vriendelijke 
glimlach en een paar hartelijke woorden ontving, ter-
wijl zijn gemalin volstond met een trotse hoofdknik. 
Ze trokken zich ook meteen terug in een hoek van de 
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salon, waar ze een verwachtingsvol groepje vormden, 
niet zonder links en rechts zelfvoldane blikken in de 
spiegels te werpen. Want door hun nog geringe levens-
ervaring verkeerden ze in de mening dat een zorgvul-
dige scheiding in hun haar en sierlijke laklaarzen onfeil-
bare middelen waren om elk vrouwenhart te verove-
ren. De gelukkigen! Ze kenden de diepe afgrond van 
het vrouwelijk gevoel nog niet en niet de vreselijke 
ernst van het duistere natuurgeweld dat in het leven 
onder zulke onvoorstelbare tegenstrijdigheden aan de 
dag treedt en door de mensen liefde wordt genoemd…  
 Langzamerhand kwamen nu ook de andere genodig-
den binnen: geleerden en professoren met hun vrou-
wen en dochters, jonge doctoren van alle faculteiten, 
kunstenaars en schrijvers. Daartussen, met talrijke on-
derscheidingen op hun borst, enkele hoge militairen, 
diplomaten en rijksambtenaren – met onder de laatsten 
ook de vader van Corona, een magere, uitgedroogde 
heer met zijn haar moeizaam over zijn kale hoofd ge-
kamd, en ten slotte, vrij talrijk, vooraanstaande verte-
genwoordigers van de geldaristocratie met hun familie. 
De zoons, ernstig en verstandig kijkende jonge man-
nen met een fijnzinnig en terughoudend uiterlijk, aan 
wie te zien was dat ze de god Mercurius al grotendeels 
hadden afgezworen om zich te wijden aan de lichtogige 
Athene, en de vrouwen en meisjes in kostbare kleren-
pracht, stralend van de diamanten en de parels. Som-
migen met kromme neuzen, diepzwarte haren en ogen, 
echt bijbelse schoonheden, terwijl de raskenmerken bij 
anderen al tamelijk afgezwakt waren en pas bij nadere 
beschouwing in bekoorlijke varianten van bruin en 
blond aan de dag traden.  
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 Doordat de aanwezigen zich naar alle kanten ver-
spreidden in zittende en staande groepjes, ontwikkelde 
zich zo langzamerhand die speciale, geurig-zwoele en 
van verward geluid van stemmen doortrokken sfeer, 
die iets opwindends en tegelijk iets ontspannends 
heeft, en wel zo dat je midden in een gesprek vaak de 
neiging krijgt door je neusvleugels te gapen.  
 Corona liet zich als vrouw des huizes op een aller-
vriendelijkste manier nu eens hier en dan weer daar 
zien. Maar je merkte dat ze daarbij telkens naar de deur 
keek om de man binnen te zien komen die ze vóór alle 
anderen verwachtte. Het was intussen alleen maar van-
zelfsprekend dat de zo druk bezette man op zich liet 
wachten. Corona wist immers dat er vanavond weer 
een vergadering was van de club, om niet te spreken 
van de voorstellen en ingekomen stukken die, zoals hij 
zei, op zijn bureau elke dag uitgroeiden tot kleine ber-
gen en die allemaal afgehandeld wilden worden. Einde-
lijk – eindelijk kwam hij binnen. Je zag dat hij direct na 
zijn werk gauw in zijn rokkostuum gestapt moest zijn. 
Zijn haar zat in de war, zijn hemd was gekreukt en op 
zijn schoenen zat het stof van de dag. Maar daar keken 
de mensen allemaal niet naar, nu hij met zijn imposante 
mannelijkheid op Corona afstapte en daarna, terwijl hij 
een snelle blik over de aanwezigen liet gaan, aan haar 
zijde door de salon liep om met zijn begeleidster in een 
kring dames en heren te gaan zitten.  
 Ook Brandenberg had de verschijning van de doctor 
met onrustige spanning tegemoetgezien en geprobeerd 
zich erop voor te bereiden. Toch kon hij, terwijl hij in 
gesprek was met een paar stafofficieren, die vandaag 
een vreemd verlegen en terughoudende indruk op hem 
maakten, nauwelijks zijn uiterlijke zelfbeheersing bewa-
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ren. Hij voelde hoe hij verbleekte, toen ook hij de bin-
nenkomer voor het fatsoen een paar stappen tegemoet-
ging.  
 Op dat moment kwam er een oudere dame naar 
hem toe die een onmodieuze, paarszijden jurk droeg en 
een tulbandachtige hoofdtooi van dezelfde kleur. Die 
dame, de echtgenote van een hofraad, had een reputa-
tie van grote geleerdheid, al vond ze het meestal leuk 
om tegenover de mensen te doen of ze een eenvoudige 
huisvrouw was en haar licht meer langs een omweg, 
maar des te verrassender en indringender te laten schij-
nen. Die methode volgde ze ook tegenover Branden-
berg, voor wie ze een bijzonder affectie leek te hebben, 
als compensatie voor de geringe aandacht die hij van 
de anderen kreeg of om hem als het ware stiekem haar 
superioriteit te laten voelen. Zo had ze de gesprekken 
die ze met hem aangeknoopt had al verschillende keren 
op historisch gedenkwaardige oorlogsgebeurtenissen 
gebracht en hem met een gezicht van vrouwelijk onbe-
grip over zulke dingen om uitleg gevraagd, waarbij ten 
slotte toch altij bleek dat zij van oorlogsgeschiedenis 
van Alexander de Grote tot en met Napoleon eigenlijk 
veel meer wist dan hij.  
 Vandaag benaderde ze hem een beetje angstig terug-
houdend met de vraag wat de zogenaamde “stoottac-
tiek” eigenlijk inhield, die zoals ze in de krant gelezen 
had, bij het leger ingevoerd zou worden. Brandenberg, 
die nu natuurlijk heel andere dingen aan zijn hoofd 
had, probeerde het toch uit te leggen, maar de dame 
luisterde maar met een half oor en zei meteen dat het 
zo leerzaam was om door de eeuwen heen de verande-
ringen te volgen die zich in de oorlogvoering en bewa-
pening voltrokken hadden. En nadat ze was uitgegaan 
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van de falanx van de oude Grieken en de ballista’s en 
katapulten van de Romeinen, belandde ze met een 
even vermetele als fraaie wending bij de slag van Valmy 
in 1792, die zoals bekend alleen bestaan had uit een 
onafgebroken kanonnade, waarvan de grote Goethe 
het effect al waargenomen had. En omdat ze nu een-
maal op dreef was en de naam Goethe had genoemd, 
weidde ze uit over Werther en Faust, over Egmont en 
Tasso – en belandde ten slotte bij de Wahlverwandschaf-
ten, die de generaal, zoals ze een beetje weifelend bena-
drukte, toch wel gelezen zou hebben. En toen Bran-
denberg dat een tikje bedremmeld bevestigde, sloeg ze 
haar ogen neer en vroeg of hij die roman dan ook zo 
onzedelijk vond, wat toch de heersende opinie was. 
Wat haarzelf betrof, zij had hem vroeger niet zonder 
een licht misnoegen en stiekeme weerzin geprobeerd te 
lezen, maar nu ze ouder was en – ze slaakte een zucht 
– dieper inzicht in het leven had gekregen, was haar 
jammer genoeg duidelijk geworden dat er in een huwe-
lijk dat niet zo volkomen harmonieus was als dat van 
haarzelf en haar echtgenoot, dergelijke veranderingen 
en conflicten best zouden kunnen voorkomen. Die op-
merking, die misschien helemaal zonder bijgedachten 
was gemaakt, trof Brandenberg diep. Het leek een stie-
keme en kwaadaardige toespeling op zijn eigen huwe-
lijk, en zijn antwoord was misschien van dien aard dat 
de vrouw van de hofraad enige reden had om hem ver-
baasd aan te kijken.  
 Gelukkig kwam er nu beweging in de salon. Een 
jonge, buitenlandse musicus, wiens latere roem toen 
nog moest beginnen, was achter de vleugel gaan zitten; 
een teken dat hij van plan was om iets ten gehore te 
brengen. Tijdens het algemene schuiven met stoelen, 
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van plaats wisselen en plaats zoeken dat nu volgde, luk-
te het Brandenberg de dame kwijt te raken en onge-
merkt te ontkomen naar de belendende kamer, waar 
een paar oudere heren whist zaten te spelen. Hij bleef 
even met gespeelde belangstelling staan kijken; daarna 
liep hij door de eetkamer, waar al gedekt was voor het 
souper, naar de wintertuin. Daar was het stil en een-
zaam, daar kon hij door zich terug te trekken in een 
kunstmatig struikgewas van hoogstammige camelia’s 
en azalea’s ongestoord verzinken in zijn kwellende ge-
voelens.  
 Intussen was de virtuoos begonnen met een sonate 
van Beethoven, die hij zo meesterlijk voordroeg, dat er  
aan het slot een stormachtig applaus losbarstte. Dat ru-
moer wekte Brandenberg, aan wie het prachtige stuk 
compleet voorbijgegaan was, uit zijn verstarring, en hij 
wilde al teruggaan naar de salon, toen er plotseling 
weer een veelbelovende stilte viel. Zelfs de heren die 
zaten te kaarten, stonden zachtjes op en liepen op hun 
tenen naar de salon om het gezicht te kunnen zien van 
de pianist, die zich nu wilde laten horen als componist. 
Hij begon met variaties op een Russisch volkslied dat 
hij ooit in zijn vaderland gehoord kon hebben, en door 
de klanken die nu opwelden, raakte Brandenberg op-
eens geboeid. Ze begonnen eentonig, diep klagend en 
stervenstreurig. Daarna flitsten er wilde bliksems van 
verdriet, eerst afzonderlijk, maar steeds sneller en 
steeds heftiger, tot ze ten slotte als het ware stikten in 
zichzelf en de melodie dof wrokkend weer verviel in 
lege treurnis.  
 Hij slaakte een diepe zucht. Ja, zo zag het eruit in 
zijn eigen hart! Zo voelde, leed, streed en wanhoopte 
hij al weken en maanden! Weemoedig luisterend bleef 
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hij zitten, onbeweeglijk als de exotische bloesempracht 
van de wintertuin, die rondom hem geheimzinnig 
zweeg.  
 Plotseling hoorde hij gedempte passen en gefluister-
de woorden en herkende de langzaam luider wordende 
stem van zijn vrouw.  
 ‘Daar blijft het bij,’ zei Corona, terwijl ze met de 
doctor binnenkwam, ‘ik ga een tijdje naar Parijs. Zo 
merkt niemand het. Ook kan ik niet meer met hem on-
der één dak leven.’  
 ‘En als hij bezwaar maakt?’ vroeg de doctor losjes.  
 ‘Dat doet hij niet, want hij heeft de trots van de 
zwakte. Hij heeft mijn vader tot nu toe immers niet in 
vertrouwen genomen. En ik zou niet weten wie mij 
kon dwingen om bij hem te blijven.’  
 ‘Nee. Maar de officiële scheiding, waar het toch ei-
genlijk om gaat, zou door jouw afwezigheid bemoeilijkt 
en vertraagd kunnen worden. Ik kan je trouwens ver-
tellen dat hij al de komende dagen buiten dienst gesteld 
wordt. Ik hoorde het vandaag toevallig op het ministe-
rie van Oorlog.’  
 ‘Prima, daar zat ik al op te wachten. Nou is het afge-
lopen met hem en hij moet zich maar zien te redden.’  
 ‘Dat kan hij best. Van zijn pensioen kan hij makke-
lijk leven. Als ik het voor het zeggen had, dan zouden 
zulke mensen, die door een gelukkig toeval op een ho-
ge functie terechtgekomen zijn, zonder dat ze die aan-
kunnen, wol moeten spinnen in plaats van uit de 
staatsruif te vreten. Maar dat moet en zal in elk geval 
veranderen met nog veel andere dingen, liefste Corona 
– ook met de huwelijkswetgeving. Alleen niet zo snel 
als wij zouden willen.’  
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 ‘Nou, we houden van elkaar en de rest komt wel. En 
wat er ook gebeurt, je weet dat ik bij je blijf – voor al-
tijd!’ Ze sloeg haar blanke armen hartstochtelijk om 
zijn brede nek en kuste hem. ‘Maar kom nou mee,’ ver-
volgde ze, omdat er binnen weer applaus klonk, ‘an-
ders zouden ze ons kunnen missen.’  
 Tijdens dit gesprek was Brandenberg met stokkende 
adem in zijn eerdere bewegingloosheid blijven zitten. 
Hij had wel meer dan eens willen opspringen om op de 
twee af te gaan. Maar de ontzettende directheid van de 
minachting waarmee ze zich over hem uitlieten had net 
als het hoofd van de medusa een verstenend effect; bo-
vendien voelde hij instinctief dat zijn verschijnen een 
schandaal zou veroorzaken dat hem nog kwetsbaarder 
zou maken. Met de drang tot zelfbehoud probeerde hij 
het gehoorde nu in zichzelf te overstemmen door zich 
te dwingen om terug te gaan naar de salon en daar een 
trotse, onverstoorbare houding aan te nemen. Maar de 
ongehoorde smaad bleef vreten aan zijn innerlijk en 
beroofde hem bijna van zijn bewustzijn. Als achter 
sluiers bewogen de gestalten om hem heen en hij zag 
en hoorde nauwelijks dat er nu een jong meisje, als Es-
ther zo mooi, naar de piano ging en met een verrukke-
lijke stem liederen van Schubert en Mendelssohn zong. 
Als een slaapwandelaar die met uitgeschakelde zintui-
gen handelingen van de wakende toestand verricht, gaf 
hij, toen iedereen naar het souper ging, een dame die 
hij als heer des huizes moest leiden een arm en voelde 
niet wat hij deed of zei, toen hij aan haar zijde voor 
gastheer speelde, terwijl rondom schalen en borden 
rammelden en de doorzichtige wijn in de glazen parel-
de. En toen daarop een deel van het gezelschap vrolijk 
naar de wintertuin ging, leek de flinke, slanke man in 
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generaalsuniform, die de heren sigaren aanbood en la-
ter de een voor een vertrekkende gasten naar de deur 
begeleidde, wel een dubbelganger van hem – tot hij 
zichzelf ten slotte, alsof hij ontwaakte uit een droom, 
helemaal alleen in de stille, donkere, lege salon zag zit-
ten.  
 Een bediende die de laatste lamp wegdroeg, keek 
hem vragend aan. Brandenberg volgde hem en liet het 
licht op zijn kamer aansteken. Daar zei hij dat hij ver-
der niets nodig had en zich alleen uit zou kleden.  
 Nadat hij een tijd had lopen ijsberen, stapte hij naar 
een kistje van ebbenhout, dat op zijn bureau stond. Hij 
deed het deksel open liet zijn blik peinzend rusten op 
de twee fraaibewerkte pistolen die in het kistje lagen en 
die hij al vele jaren bezat. Daarna haalde hij er een uit, 
controleerde de lading en legde het kleine wapen op ta-
fel.  
 De laatste tijd was hij al vaker beslopen door ge-
dachten aan zelfmoord. Maar telkens had hij die met 
de natuurlijk afkeer van dat laatste middel weer van de 
hand gewezen. Nu was de overtuiging er dat hij dat 
laatste middel moest gebruiken. Het was immers, zoals 
Corona gezegd had, “afgelopen met hem.” En inder-
daad: wie dát had meegemaakt wat hem vandaag was 
overkomen, die moest ophouden met ademhalen – die 
mocht het licht van de nieuwe dag niet meer aanschou-
wen!  
 En toch – waarom niet!? Moest híj juist weg van hier 
en de weg effenen voor degenen die hem zo onnoeme-
lijk veel ellende hadden bezorgd? Kon hij dan niet – 
zoals ieder ander in zijn plaats zou doen – de doctor 
ter verantwoording roepen en hem uitdagen voor een 
duel op leven en dood? – Nee, die gedachte was dwaas, 
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kinderachtig en alleen goed voor het laatste hoofdstuk 
van een goedkoop romannetje. Hij zag de man die hem 
zo minachtte al vreemd glimlachen en de uitdaging, die 
niet bij zijn overtuigingen paste, weigeren – of als hij 
die aannam, legde hij ook – dat stond vast – zijn tegen-
stander bij het eerste schot met een minachtend gebaar 
neer! Waarom het gevoel van superioriteit bij de gehate 
vijand dan nog verdubbelen? Hij kon maar één ding 
doen – één ding! Hem zonder verder commentaar 
zwijgend neerschieten. Maar wat dan? De kortzichtige 
en oppervlakkig oordelende mensen zouden de gene-
raal veroordelen als laffe moordenaar – en de nage-
dachtenis van de doctor omgeven met het aureool van 
een martelaar…  
 Steeds sterker voelde Brandenberg het verplette-
rende bewustzijn van zijn onmacht. Ja, het was afgelo-
pen met hem – afgelopen, uit! Er bleef hem niets an-
ders over dan te sterven – en dat direct, voor iemand 
een vermoeden had waarom!  
 Snel ging hij aan de slag om de papieren te vernieti-
gen die alleen voor hemzelf enige waarde hadden en 
die hij niet over wilde laten aan onverschillige blikken 
of ontwijdende minachting. Nadat hij daarvoor de la-
den van zijn bureau een voor een had leeggemaakt en 
de inhoud voor zich had opgehoopt, stond hij bij de 
laatste en grootste onwillekeurig stil. De la bevatte ou-
dere, voor een deel belangrijke documenten, zoals bijna 
iedereen die zijn hele leven met zich meesleept, al kijkt 
hij er maar zelden en vaak helemaal niet meer naar om. 
Ook Brandenberg had de papieren die nu voor hem la-
gen al lang niet meer opengevouwen. Het ging hem 
aan zijn hart, toen hij zoveel trotse en zoveel ontroe-
rende merktekens van zijn verleden aan het licht bracht 
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en ze met een onwillig oog bekeek. Ja, wat was zijn le-
ven rijk, mooi en gelukkig geweest – en nu! – –  
 Hoe dieper hij greep, hoe geliger de bladen werden 
en hoe bleker het handschrift. Hij stuitte op de oor-
konde van zijn bevordering tot officier, die ooit zijn 
toekomst had ontsloten en hem toen dol van blijd-
schap had gemaakt, op de rapporten die hij op de mili-
taire academie had gekregen, op brieven vol lof en er-
kenning uit zijn eerste dienstjaren – op brieven die met 
kleurig lint tot pakjes waren samengebonden en nog 
steeds een lichte geur verspreidden, net als de droge 
bloemen die ertussen tevoorschijn kwamen. Ook brie-
ven van zijn al lang gestorven ouders waren er, huis-
houdelijke aantekeningen van zijn moeder en een sta-
peltje familiepapieren, waaronder zijn eigen doopbe-
wijs. Maar helemaal onderaan doken er verscheidene 
van ouderdom bruingeworden documenten op met 
broze, kromme lijnen en vreemd versierde halen, die 
hem steeds verder terugvoerden en getuigden van de 
krasse, onverdroten levensloop van zijn verre voorva-
deren. Ja, al die mensen van wie hij de laatste sporen 
nu met een vreemde huivering in handen had, waren 
ondanks veel zware gevechten en lotgevallen geëerd en 
door de hunnen geliefd tot aan hun zalig uiteinde. 
Maar hij als laatstgeborene had zichzelf overleefd en 
stond daar nu eenzaam, onbemind en geminacht – en 
zou van rechtswege eigenlijk wol moeten spinnen!  
 Haastig raapte hij zoveel mogelijk papieren bij elkaar 
en schoof ze in de kachel, waar van de laatste keer aan-
steken nog een paar gloeiende stukjes onder de as la-
gen te smeulen. Alleen hadden ze niet meer de kracht 
om de grote berg papieren aan te steken, en Branden-
berg moest een lucifer te hulp roepen. Toch duurde 
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het lang voor het vuur om zich heen wilde grijpen. 
Eindelijk laaide de vlam geweldig op, waarbij dikke, 
wittige rook naar buiten kwam en de kamer vulde. 
Brandenberg liep naar een raam en deed het open. Bui-
ten was alles stil en roerloos; alleen een bijtende lucht 
streek over het terrein en de ochtendschemer door-
weefde al geheimzinnig de nacht.  
 Brandenberg huiverde even. Hij deed het raam 
dicht, pakte de rest van de papieren op, duwde die in 
het vuur en wachtte, terwijl hij af en toe de pook ge-
bruik, tot de laatste vonk was uitgedoofd…  
 Even later beefde de kamer door een korte, scherpe 
knal, die in het huis, waar iedereen in diepe slaap lag, 
niet werd gehoord. Toen de bediende ’s morgens bin-
nenkwam, zag hij meneer levenloos op de sofa zitten 
met het hoofd op zijn borst gezakt. Hij had met geoe-
fende, vaste hand een kogel door zijn hart geschoten.  
 
Een jaar later was de bruiloft van de weduwe barones 
von Brandenberg met de man van wie ze hield. Die 
had intussen weer belangrijke stappen vooruit gezet en 
zijn aanzien groeide verder ook van jaar tot jaar. Niet 
alleen dat hij in het parlement steeds meer terrein won, 
maar ook alle economische verenigingen en instituten 
die rond die tijd als paddestoelen uit de grond schoten, 
vochten om de gevierde en omzichtige man als advi-
seur of intellectueel leidsman en wel zo dat zijn invloed 
in elke richting bijna onmetelijk groot werd. En toen 
de gebeurtenissen kortgeleden voor een ommekeer 
zorgden, zat hij op de ministersbank waarop hij altijd 
zulke stormachtige filippica’s had losgelaten. Maar het 
vreemde was: toen hij nu alle gerechtvaardigde hoop 
op hem moest vervullen, leek de geest van succes, die 
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hem tot nu toe steeds zo geholpen had, opeens gewe-
ken. Niet dat hij vermoeid was nadat hij zijn hoogste 
doel bereikt had, of dat hij als zoveel van zijn voorgan-
gers een prooi was van de vele verleidingen waaraan hij 
in zijn huidige functie zeker ook blootgesteld was of 
dat hij eigenlijk ongewild zijn overtuigingen verloo-
chend had. Hij hield daar juist met een stugge koppig-
heid aan vast, maar doordat zijn plannen grotendeels 
mislukten of in elk geval vastliepen kwetste hij zijn 
meerderen en stelde zijn ondergeschikten teleur, en op 
een dag werd hij heel geruisloos gedegradeerd tot pri-
vépersoon en besefte bitter hoe wisselvallig het geluk 
was.  
 Maar daarnaast was hij een rijk man geworden. Hij 
had huizen als paleizen laten bouwen in alle nieuwe 
wijken van de stad; hij bezat fabrieken, landgoederen 
en villa’s; ook had hij nog steeds een kleine groep aan-
hangers die net als vroeger bij hem zwoeren en be-
weerden dat zijn tijd eigenlijk nog moest komen. Maar 
dat alles kon de wonden niet helen die zijn eerzucht 
opgelopen had en toen de mensen hem met heel dub-
belzinnige, terloopse opmerkingen ook nog de verwor-
ven miljoenen verweten, kreeg hij een grimmige verbit-
tering over zich die aan hem vrat en ook aan hem te 
zien was. Het maakte een vreemde indruk, als je de nog 
steeds flinke, maar innerlijk toch zichtbaar beschadigde 
man de laatste jaren in de drukte op straat tegenkwam. 
Opvallend nonchalant gekleed, liep hij meestal alleen, 
keek met zijn doordringende ogen onrustig om zich 
heen en stootte met een dikke wandelstok op het pla-
veisel alsof hij nieuwe omstandigheden uit de grond 
wilde stampen die hem weer aan het roer konden bren-
gen.  
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 Corona bleef nog lang een knappe vrouw, al hadden 
de jaren vroege rimpels in haar gezicht gekerfd en al 
kwam er rond haar mond een pijnlijk trekje tevoor-
schijn, als ze aan zichzelf overgelaten was. Dat kon niet 
anders. Ze had immers alle veranderingen meegemaakt 
en de glansloze val van haar echtgenoot, die ze met alle 
kracht van haar onverstoorbare ziel trouw bleef, des te 
pijnlijker ervaren, toen ze voelde en besefte hoe weinig 
compensatie de hand van de liefde juist zo’n man te 
bieden had. Misschien kende ze ook donkere momen-
ten vol verwijten, waarin het edelmoedige, milde ge-
zicht van de generaal haar bestraffend aankeek. Maar 
dat was niet zéker, want sterke karakters hebben in de 
regel geen geweten. In elk geval bleef ze tegenover de 
mensen trots en ongebroken overeind en niemand kon 
ook maar iets van een klacht over haar lippen horen 
komen. Ze wijdde zich helemaal aan de twee kinderen 
uit haar tweede huwelijk, die ondertussen vrolijk en on-
bevangen opgegroeid zijn. Haar zoon heeft het knap-
pe, scherpgesneden gezicht en de donkere ogen van 
zijn moeder en haar dochter, die een jaar jonger is, de 
krachtige, wat opgezette gelaatstrekken en de lichte en 
ooit zo stralende blik van haar vader. Maar de karakter-
eigenschappen van de ouders zijn overgegaan op beide 
kinderen en daarom hoeven we niet bang te zijn dat ze 
behoren tot degenen die tekortkomen in de strijd om 
het bestaan.  
 


