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Het was een prachtige jachtdag geweest. Sommige gas-
ten, die na het late diner hun niet al te verre woon-
plaats nog konden bereiken, reden in lichte rijtuigen 
door het portaal de donkere, vrieskoude herfstnacht in. 
Des te behaaglijker voelden zich de achterblijvers in de 
warme, helderverlichte rookkamer, die naast de gewelf-
de eetzaal lag. Daar zaten ze nu ver achterovergeleund 
met hun benen over elkaar en met de lange punten van 
hun fonkelende lakschoenen voor zich uit te praten, te 
lachen en cognac of chartreuse te nippen, tot ze einde-
lijk aanstalten maakten om met de slotheer een partijtje 
baccarat te spelen. Ook een knappe, jonge gravin, een 
zuster van de vorst, die er in haar bleekgele crêpe-de-
chine-jurk tussen de zwarte smokings van de heren uit-
zag als een theeroos, speelde mee. Ze was al meege-
gaan op jacht en reikte nu, met een grote sigaar tussen 
haar lippen, met haar gespierde, prachtig beringde 
sporthanden naar de kaarten die haar werden uitge-
deeld.  
 Terwijl het hier beneden bij het spel steeds luidruch-
tiger toeging en er telkens nieuwe havanna’s uit het sta-
niolpapier gehaald werden, zodat er wegens de dikke 
rook een raam open moest, zat er boven in de salon 
een kleinere, stillere kring rond de vorstin-moeder. Dat 
was een statige dame met grijzend haar en ze zat in een 
lage, uiterst comfortabele fauteuil en hanteerde met 
haar fijne, glanzende vingers twee breinaalden van 
ivoor, waarmee ze met een kluwen wol voor zich, jasjes 
en rokjes voor arme dorpskinderen maakte. Aan dat 
rustige, mechanische werk wijdde vorstin Therese altijd 
een groot deel van haar tijd, terwijl haar voortdurend 
levendige geest naar alle kanten zijn voelhorens uitstak. 
Zelf pakte ze maar zelden een boek, misschien omdat 
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haar ogen niet zo best waren. Maar er waren vier men-
sen afwisselend bezig om haar dag en nacht urenlang 
voor te lezen, zodat ze geen enkel noemenswaardig li-
terair fenomeen hoefde te missen. Ze hield erg van de 
Russen en de Duitsers; de Fransen, Engelsen en Scan-
dinaviërs kwamen op het tweede plan, al sloeg ze die 
niet minder hoog aan, waarbij ze over de meeste din-
gen een verbazend objectief oordeel had. Er werden 
ook wetenschappelijke werken gelezen, maar ze waren 
natuurlijk niet in staat om die grondig te bestuderen. 
Daarom streefde de vorstin er op zulke gebieden naar 
mondelinge voorlichting door geleerden, kunstenaars 
en schrijvers uit te nodigen in haar kleine kring, waar 
de meesten zich al heel gauw thuis voelden, omdat ze 
merkten dat er echte belangstelling voor hun werk was.  
 Deze keer was er in het slot een jonge doctor, die als 
ambteloos geleerde in Wenen woonde. Hij was eigen-
lijk in vele vakken thuis, maar had zich al een tijd hele-
maal op de sociale politiek gestort en met een serie ar-
tikelen groot opzien gebaard. Daarom kreeg hij veel 
uitnodigingen, zelfs in de meest vooraanstaande krin-
gen, want hij was ook een man van de wereld en heel 
prettig in de omgang. Hij was een voortreffelijke ruiter 
en danser en blonk vooral uit als dappere fietser. Toen 
de vorstin, die hem in de loop van de winter ergens an-
ders had ontmoet, hoorde dat hij lezingen hield in een 
stad in de buurt, schreef ze hem met het verzoek om 
op de terugreis naar het slot te komen. Hij had de uit-
nodiging heel graag aangenomen, sloot zich meteen na 
zijn komst bij de jagers aan en zat nu in een onberispe-
lijk pak met witte das aan de rechterhand van de vor-
stin, die met hem over het sociale vraagstuk zat te pra-
ten. Rond zijn smalle lippen speelde een half gediensti-
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ge en half ironische glimlach, terwijl zijn ronde, staal-
blauwe ogen glansden als koud vuur. Maar verder bleef 
zijn gezicht onbeweeglijk, net als zijn opvallend kale 
hoofd, dat een beetje puntig was en eruitzag als een 
half struisvogelei. De beroemde doctor zat naar de vor-
stin gekeerd en leek de overige aanwezigen helemaal 
niet bij zijn uiteenzettingen te betrekken.  
 Onder die aanwezigen bevond zich ook een zwager 
van de vorstin, graaf Erwin. Als tweede broer van haar 
overleden echtgenoot had hij nooit een aanzienlijk ver-
mogen bezeten en ook dat in zijn bewogen jonge jaren 
bijna opgemaakt. Omdat hij intelligent was en opgeleid 
in het Theresianum, was hij voorbestemd voor een ho-
ge betrekking bij het rijk. Maar hij ging liever in het le-
ger. Als ritmeester kreeg hij er genoeg van en liet zich 
benoemen tot attaché bij het gezantschap in Madrid, 
waar hij al gauw legatieraad werd. Toch had hij het 
daar blijkbaar ook niet naar zijn zin. Want toen de 
stichting van het Mexicaanse koningschap aan de orde 
was, trad hij als majoor in dienst van de ongelukkige 
keizer Max. Nadat de tragedie was geëindigd met de 
catastrofe van Queretaro, keerde hij vermoeid en ver-
zwakt door het tropische klimaat terug naar Europa 
om voortaan volledig teruggetrokken te leven op het 
stamgoed van de familie. Hij woonde een eindje van 
het slot in een in rococostijl gebouwde paviljoen, dat 
nu met het uitgestrekte park en de directe landschappe-
lijke omgeving zijn wereld was. Afgezien van de goede 
sigaren die hij rookte, was hij heel bescheiden en liet, 
als hij er alleen met zijn bediende woonde, of soms als 
hij daar zin in had, door de vrouw van een tuinman een 
eenvoudige maaltijd klaarmaken. Ook de kleermaker 
bezorgde hij erg weinig werk en hij behielp zich met 
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zijn overjarige garderobe, hoewel hij toch altijd heel 
smaakvol gekleed ging en er zelfs in tot op de draad 
versleten rokkostuums nog heel voornaam uitzag. Alle 
nobele passies had hij allang opgegeven, zelfs de jacht; 
hij maakte alleen nog urenlange ochtendritten op een 
oude, maar nog altijd mooie en vurige Lipizzaner 
schimmel. Verveling bestond voor hem niet. Als die af 
en toe toch opkwam, pakte hij een van zijn boeken, 
waarvan hij er overigens niet al te veel had. Het was 
een heel persoonlijke keus met alleen werken van ou-
dere auteurs. Allereerst sceptisch-pessimistische Franse 
schrijvers als Montaigne, Chamfort en La Rochefou-
cauld. Daarna Voltaires Candide en Rousseau’s Bekente-
nissen. Er was Engelse literatuur van Fielding, Smollett, 
Swift en Sterne. In het Duits: Brants Narrenschiff, Lich-
tenbergs aforistische geschriften, Thümmels Reisen im 
mittäglichen Frankreich – en Goethes Werther. Dat was 
het wel ongeveer, als je Don Quichot, het avontuur van 
de baron van Münchhausen en een paar wetenschap-
pelijke compendia meerekende. Die prozawerken – 
van gedichten hield hij absoluut niet – herlas hij telkens 
weer, hoewel hij ze al uit zijn hoofd kende. Daaraan 
kon je volgens hem hun blijvende waarde aflezen. Hij 
was het dan ook nooit eens met de vorstin, die altijd al-
leen maar nieuwe dingen las en hem aanraadde om met 
dit of dat kennis te maken. Maar hij wees haar voor-
stellen hardnekkig af. Als hij dacht dat er niemand 
keek, pakte hij soms een van de aanbevolen boeken en 
bladerde erin. Werd hij dan betrapt, dat legde hij het 
meteen weg en deed na de paar bladzijden die hij gele-
zen kon hebben, een vaak opvallend juiste uitspraak 
over het geheel. De muren van de kamer waar hij over-
dag zat, waren bijna helemaal bedekt met ingelijste ko-
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pergravures van Hogarth, die hij met Ruysdael de 
grootste schilder uit de geschiedenis vond. Daartussen 
hingen een paar sfeervolle landschappen zonder uiter-
lijk vertoon, maar boven zijn bureau hing het bepaald 
niet door een groot kunstenaar geschilderde portret 
van een Spaanse dame, op wie hij in Madrid verliefd 
geweest was. Niet gelukkig, zoals je wel na kon gaan. 
Toch was het portret voor hem een soort idool, wat 
hem niet verhinderde om een of ander knap dorps-
meisje na te lopen dat hij leuk vond. Voor de dames uit 
zijn eigen kring vond hij zich allang geen kandidaat 
meer, al leek hij met zijn slanke, lenige gestalte nog 
steeds niet oud. Zijn lichtkrullende haar was nog steeds 
vol en bruin en alleen in de fijne, spitse volle baard wa-
ren wat grijze haren te zien. Zo onderscheidde hij zich 
heel opvallend van de jonge doctor, wiens kale hoofd 
hij onafgebroken door zijn monocle bekeek, terwijl hij 
de voordracht met verstrooide superioriteit volgde.  
 Maar des te aandachtiger luisterde de huisleraar van 
de jongste zoon van de vorstin, die nog klein was. De 
spreker verkondigde immers het evangelie waartoe hij 
zichzelf bekende, net als tegenwoordig de meeste jonge 
mensen in een dergelijke positie, al dwongen de om-
standigheden hem tot onderdanigheid aan de macht 
van het bezit. Hij had eigenlijk nog geen beroep geko-
zen, grasduinde in allerlei wetenschappen en was een 
enthousiast bewonderaar van Bismarck, Richard Wag-
ner en Nietzsche. Daarin vond hij een geestverwant 
met de jonge vrouw die tegenover hem zat en een 
soort secretaresse van de vorstin was. Ze was een beet-
je achtergebleven in haar lichamelijke ontwikkeling en 
had een fijn, lang gezichtje en grote, dweperige ogen, 
die aarzelend en schuchter de wereld in keken. Toch 
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was ze in haar jonge hart een vurig aanhangster van de 
moderne vrouwenbeweging, waar ze jammer genoeg 
alleen maar op een afstand aan mee kon doen. Maar 
haar enthousiasme daarvoor brak bij elke gelegenheid 
door en zo kwam ze ook telkens in conflict met een 
oudere Française, die vroeger gouvernante was geweest 
en nu voorlezer was. Want die hield met alle heftigheid 
van haar temperament vast aan het achterhaalde begrip 
“vrouwelijkheid”, waar ze ook bij elke gelegenheid 
voor opkwam. Ze was toch al erg prikkelbaar en werd 
laaiend, als je haar een Duitse noemde – wat voor de 
grap dan ook vaak gedaan werd. Ze kwam uit een stad-
je in het deel van Lotharingen dat geannexeerd was 
door het Duitse Rijk en koesterde dan ook een grenze-
loze haat tegen Pruisen. Wat dat betreft had ze een stil-
le bondgenoot in de bejaarde huisarts, die als verstokte 
oude Oostenrijker geen sympathie voor het Duitse Rijk 
voelde. Maar hij had zich aangewend om zijn mond te 
houden over dingen die niets met zijn werk te maken 
hadden en hij liet zich er net zo min over uit als over 
de moderne medische wetenschap, waarop hij wan-
trouwig en minachtend neerkeek, al lagen er in zijn rui-
me kamer stapels van de nieuwste chirurgische instru-
menten en medische publicaties. In het slot was ieder-
een tot en met de laatste bediende bang voor de hygi-
enische tiran.  
 Zo vervloeiden in die salon met zijn stijve voorou-
derportretten en verbleekte gobelins de meest uiteenlo-
pende hersenethergolven voortdurend tot een eigen-
aardige geestelijke atmosfeer, die iets had van onweers-
lucht, al wist de tactvolle objectiviteit van de vorstin 
ontladingen in de regel te vermijden.  



 8 

 De spreker over sociale politiek had een lange uit-
eenzetting juist afgesloten met een schitterende slagzin 
en er viel een stilte. Op dat moment kwamen er ook 
twee bedienden, die al voor de deur hadden staan 
wachten, binnen met dienbladen en begonnen de thee 
te serveren. De vorstin nam een kopje en kreeg een 
verwijtende blik van haar huisarts, die haar de laatste 
tijd verboden had om ’s avonds thee te drinken. De be-
roemde gast volgde haar voorbeeld en ook de graaf 
nam een kopje, waarin hij nog een scheutje rum deed. 
De hofmeester pakte een glas bier, de jonge secreta-
resse stak haar tengere vingers uit naar een belegd 
broodje en de Française nam iets te snoepen, terwijl de 
arts zijn stoïcijnse onthouding liet blijken door een af-
wijzend handgebaar.  
 Toen de bedienden weg waren, zei de vorstin: ‘Ik wil 
u nog hartelijk bedanken, doctor. Uw verhelderende 
lessen hebben me echt heel nieuwe inzichten gegeven 
– al moet ik toegeven dat er veel is wat ik nog niet he-
lemaal begrijp.’  
 ‘Dat is geen wonder, beste Resa,’ interrumpeerde 
graaf Erwin niet erg galant. ‘Op de socialistische doc-
trine is Lichtenbergs uitspraak over de filosofie van 
Kant van toepassing: dat die op een bepaalde leeftijd 
net zo min te leren is als koorddansen.’  
 De doctor keek hem verrast en met enige aandacht 
aan. Hij vond het blijkbaar vreemd om dat citaat uit de 
mond van een graaf te horen. ‘Dat is wel een onder-
werp,’ zei hij, ‘waar je je niet vroeg genoeg aan kunt be-
ginnen. Want later ontstaat er toch altijd een onmerk-
bare weerstand, waar je nauwelijks overheen komt.’  
 ‘Bij mij beslist niet,’ zei de vorstin. ‘Ik kan u wel ver-
tellen dat ik altijd hevig en eerlijk in dat onderwerp ge-
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ïnteresseerd ben geweest. Wij bezitten immers uitge-
breide industrieën, waardoor we altijd vertrouwd zijn 
geweest met al die problemen. En mijn overleden man 
had een grote innerlijke behoefte om het lot van zijn 
arbeiders te verbeteren. Er is veel georganiseerd en in 
het leven geroepen wat je een echte verworvenheid 
voor de mensen kunt noemen. Iedereen apart loopt 
door de algemene omstandigheden natuurlijk tegen zijn 
grenzen op. En wat dat betreft heb ik het altijd vreemd 
gevonden dat de overheid, die toch toegeeft dat her-
vormingen noodzakelijk zijn, geen speciaal ministerie 
in het leven roept –’  
 ‘Daar moeten we blij om zijn,’ onderbrak de doctor 
haar haastig. ‘Dat zouden we bureaucratische betutte-
ling krijgen. Nee, mevrouw! We zullen onze eisen zelf 
wel kracht bijzetten.’  
 ‘Maar neemt u me niet kwalijk,’ vervolgde de vorstin 
hardnekkig, ‘een paar van die eisen begrijp ik nou nog 
steeds niet. Bijvoorbeeld de zesurige werkdag. Vertelt u 
eens: wat moeten de mensen met de andere helft van 
de dag beginnen?’  
 ‘Ze moeten zich ontwikkelen.’  
 Er ging een sarcastische glimlach over het gezicht 
van de graaf. ‘Dat is nogal wat, en dat zegt u zo rustig,’ 
zei hij.  
 De doctor stak zijn kin vooruit. ‘Dat is zeker nogal 
wat! Dat is typerend voor onze tijd – en de eis van on-
ze tijd.’  
 ‘Helaas,’ zei de graaf droog.  
 ‘Dus u bent tegen ontwikkeling?’  
 ‘Helemaal niet – als ik die echt ergens tegenkom.’  
 ‘Dat begrijp ik. Maar u moet toch toegeven dat ont-
wikkeling niet uit de lucht komt vallen. Die moet nu 
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eenmaal verworven worden. En de arbeiders moeten 
dus proberen zich te ontwikkelen.  
 ‘Ik zou wel eens willen weten hoe ze dat moeten 
doen.’  
 ‘Hoe? U weet blijkbaar niet dat er al overal vereni-
gingen voor volksontwikkeling opgericht zijn – dat er 
moeite wordt gedaan om met veel voor iedereen toe-
gankelijke bibliotheken en lezingen de gezichtskring uit 
te breiden van mensen die tot nu toe aan hun weefstoel 
geketend zijn of verbannen in de donkere nacht van de 
kolenmijnen en die in volslagen onwetendheid verke-
ren.’  
 ‘Dan kan ik maar weer één ding zeggen: helaas!’  
 ‘Ach, doctor, luister maar niet naar hem,’ interrum-
peerde de vorstin. ‘Mijn zwager Erwin houdt van para-
doxen. Maar als u het niet erg vind, wil ik wel zeggen 
dat ik al die mooie instellingen nogal onvoldoende 
vind. Die kunnen toch alleen maar ten goede komen 
aan de paar getalenteerden die al een zekere ontwikke-
ling hebben. Maar voor de grote massa –’  
 ‘Is voorlopig nog heel weinig hoop,’ vulde de doctor 
aan met een geforceerd vriendelijk gebaar. ‘Toch kan 
op die manier – zo’n beetje als de elektrische stroom-
verdeling – ook bij de grote massa behoefte aan ont-
wikkeling worden gewekt. En voorlopig hebben we ge-
noeg bereikt, als de intellectueel hogerbegaafden de no-
dige stimulans en leiding krijgen.’  
 ‘Dat is helemaal niet nodig,’ zei de graaf. ‘Wie geta-
lenteerd is, vindt overal stimulansen en gaat vanzelf op 
zijn doel af. Ik hoef u niet te vertellen hoeveel onder-
zoekers en uitvinders, hoeveel schrijvers en kunste-
naars zich uit de meest ongunstige en zelfs onmogelijke 
levensomstandigheden hebben opgewerkt tot een hoog 
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of heel hoog niveau. Ik geef toe: misschien langs veel 
omwegen en met naar verhouding veel verlies aan 
energie en succes. Toch hoef je het een paar mensen 
niet makkelijker te maken ten koste van de onafzien-
bare meerderheid, die door een gebrekkige uitbreiding 
van hun gezichtskring alleen maar een heilloos in ver-
warring kan raken – nog helemaal afgezien van tot nu 
toe nog onvermoede behoeften en begeerten die zulke 
ontwikkelingspogingen bij de massa wekken.’  
 ‘De mens groeit met zijn behoeften,’ zei de doctor 
categorisch.  
 ‘Maar zijn ellende ook.’  
 ‘Die opvatting is volkomen achterhaald. We zoeken 
het geluk van de mensheid allang niet meer in beper-
king. De hele rijkdom van het bestaan moet juist voor 
iedereen ontsloten worden, om te zorgen dat iedereen 
toegang krijgt tot alle levensgenietingen – tot en met de 
zuiverste verheffing door de kunst.’  
 ‘Door de kunst!’ lachte de graaf honend.  
 ‘Ja, door de kunst!’ herhaalde de doctor nadrukke-
lijk. ‘Of vindt u soms dat een arbeider niet het recht 
heeft om van schoonheid te genieten? Wilt u musea, 
theaters en concertzalen voor hem gesloten houden, 
dat hij net als vroeger afgestompt voorbijgaat aan de 
grootheid en de betekenis van onze beeldhouwwerken, 
aan de pracht van onze gebouwen – en zelfs aan de 
schoonheid van de natuur?’  
 ‘Helemaal niet. Ik ben alleen tegen het opzettelijk 
aankweken van zogenaamd gevoel voor kunst. Dat be-
roemde gevoel zorgt voor naäperij en heeft in onze al 
ontwikkelde wereld al genoeg onheil aangericht, door-
dat Jan en alleman maar schildert of boetseert, compo-
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neert of gedichtjes schrijft. Moeten we die gekkigheid 
ook nog uitbreiden tot de onderste lagen van het volk?’  
 ‘Er moeten gewoon geen onderste lagen van het 
volk meer zijn,’ antwoordde de doctor venijnig.  
 ‘Ik weet dat u daarop aanstuurt, door alles op zijn 
kop te zetten. Nou, succes ermee! Maar daar zal niet 
veel van terechtkomen. Lagen blijven lagen, hoe ze ook 
samengesteld zijn. Want dat de mensheid ooit uit één 
laag zal bestaan, dat gelooft u toch zelf niet?’  
 ‘Hoho!’ riep de doctor. ‘Dat geloven wij juist wel! Je 
hoeft maar één keer een paar heel verstandige sociale 
maatregelen te nemen en het is dus maar een kwestie 
van tijd dat er bij een heel afgewogen en strikt georga-
niseerde selectie, die alles wat tegenwerkt en dus scha-
delijk is laat afsterven, een – wel niet gelijkvormige, 
maar volkomen harmonische en gelouterde mensheid 
ontstaat!’  
 ‘Alvast gefeliciteerd! Alleen jammer dat onze planeet 
dan totaal verstard is.’  
 Al aan het begin van deze steeds verhittere contro-
verse had de huisarts zich, zoals gewoonlijk in zulke 
gevallen, op geluidloze zolen over de tapijten van de 
salon naar een zijvertrek begeven waardoor hij ver-
dween. Maar de anderen volgden de ruzie van de twee 
tegenstanders met toenemende spanning en heel uit-
eenlopende gevoelens. De hofmeester zat met wijd-
open ogen strak te kijken naar de doctor, wiens woor-
den hij met krampachtig bewegende lippen in stilte na-
zegde, terwijl de Française elke opmerking van de 
graaf, voor wie ze een zwak had, met levendig instem-
mend hoofdknikken begeleidde. Maar de jonge vrouw 
beefde inwendig en hield haar ogen neergeslagen. Want 
ze was bang dat het ook over de vrouwenkwestie zou 
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gaan en ze wist dat de graaf, die niet bepaald op zijn 
woorden lette, daar niet erg over te spreken was. Maar 
zijzelf had bij alle behoefte aan emancipatie een over-
dreven vrouwelijke gevoeligheid voor alle harde en 
vrijmoedige woorden, waarvan ze meteen een kleur op 
haar magere wangen kreeg. Toch was er ook op het ge-
zicht van de vorstin langzamerhand iets van angst te 
zien. Ze had weliswaar geen hekel aan dat soort discus-
sies in haar bijzijn, maar er waren grenzen. En voor 
haar gevoel waren die grenzen in het gesprek tussen de 
beide heren nu bereikt en ze vroeg zich juist af of ze 
tussenbeide zou komen, toen het gezelschap dat bene-
den uitgespeeld was, met veel rumoer de trap op en de 
salon in kwam, met voorop de knappe gravin, die een 
hele stapel verfrommelde bankbiljetten in haar rechter-
hand had.  
 ‘Kijk eens, mama!’ riep ze, terwijl ze naar de vorstin 
holde, ‘dat heb ik van de heren allemaal afgetroggeld!’  
 ‘Ja, ze heeft ons helemaal leeggeplunderd,’ bevestig-
de graaf Zdenko, haar man.  
 ‘Kom nou,’ lachte de vorst, terwijl hij zich in een 
fauteuil liet vallen, ‘je mist niks! Man en vrouw eten 
toch uit dezelfde ruif?’  
 Nu namen ook de andere binnenkomers het woord 
en alle wederwaardigheden van het spel werden druk 
besproken. Ook over de jacht ging het nog. Er werd 
geruzied over de vraag wie de eerste bok geschoten 
had en nagerekend hoeveel ieder apart er had neerge-
legd. Een superbe vos, die heel onverwachts opgejaagd 
en geschoten was, werd uitgebreid besproken. Maar 
daarmee werd er overal als het ware frisse, krachtige 
boslucht verspreid, die de opgehoopte intellectuele 
moleculen verdreef. Er kwamen ook nog andere din-
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gen ter sprake. Ze kregen het nu over Wenen, over de 
komende bals, over de actrice madame Francine en 
over nieuwe jurken, over de actrice Charlotte Wolter, 
die toen nog leefde, over het huwelijk van de operette-
zangeres Ilka von Palmay en de operettezanger Alexan-
der Girardi. Een nog heel jonge baron probeerde een 
couplet voor te dragen op de manier van die artiest, op 
wie hij uiterlijk een beetje leek. Zo werd het steeds ru-
moeriger in de salon; alleen graaf Erwin en de doctor, 
die elkaar vreemde blikken toewierpen, hielden hun 
mond.  
 De vorstin merkte dat de beide heren uit hun hu-
meur waren en zei ten slotte: ‘Zeg beste mensen, het is 
nu tijd om te gaan slapen.’ Ze stond een beetje moei-
zaam op uit haar leunstoel en omarmde haar dochter. 
Daarna stak ze haar hand uit naar de doctor, die haar 
met een heel vormelijke buiging een handkus gaf. ‘Jam-
mer dat u morgenochtend al weer weg wilt. Maar ik 
hoop u nog te zien voor u weggaat.’ Na die woorden 
bewoog de vorstin zich naar de deur, gevolgd door de 
anderen, en al gauw gingen ze allemaal met luid welte-
rustengeroep uit elkaar in de uitgestrekte gangen van 
het slot.  
 Maar de hofmeester liet zich de gelegenheid niet 
ontgaan om de doctor naar zijn kamer te brengen. Hij 
kon zich nauwelijks inhouden; hij wilde wat zeggen, 
maar kreeg er geen woord uit. Daarbij hoopte hij dat 
de doctor iets tegen hem zou zeggen en hem misschien 
zou vragen om nog even binnen te komen. Maar dat 
gebeurde niet. De ander gaf hem op de drempel nogal 
koeltjes een hand en zei alleen maar: ‘Tot ziens dan – 
morgen bij het ontbijt.’  
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 De doctor was nog maar net in de kamer, of hij uitte 
zijn innerlijke opwinding door luidruchtig kriskras door 
de grote, betimmerde kamer te ijsberen. De binnenko-
mende bediende, die naar eventuele wensen informeer-
de, bonjourde hij eruit. Daarna bleef hij staan en 
stampvoette. Wat was hem daar overkomen? Overal 
namen de mensen alles aan wat hij zei of gedroegen 
zich op zijn minst zwijgend en onderworpen. En als ze 
al kritiek durfden te leveren, dan gebeurde dat eerbie-
dig aarzelend en met heel vriendelijke woorden – zoals 
vandaag ook van de kant van de vorstin. Maar die graaf 
had hem uit de hoogte behandeld – die had hem met 
hoogmoedige ironie de les gelezen als een lakei! Het 
zat hem tot hier. Moest hij die man niet uitdagen?! Hij 
greep in de lucht als naar een pistool en strekte zijn 
arm als om te richten. Deze beweging, die hij een aan-
tal keren herhaalde, leek hem langzamerhand tot rust te 
brengen. Hij begon weer door de kamer te ijsberen, 
maar in een waardige houding, en steeds trotser richtte 
hij zijn hoofd op. Ten slotte spuwde hij minachtend. 
‘Aristocratisch leeghoofd!’ zei hij, terwijl hij zich begon 
uit te kleden.  
 Maar ook de bewoner van het paviljoen had intus-
sen door zijn slaapkamer lopen ijsberen. Hij ergerde 
zich over zichzelf, dat hij zich met de doctor ingelaten 
had. Want hij was een intelligent man en wist best hoe 
machteloos hij met zijn opvattingen tegenover de tijd-
geest stond. Daarom kwam hij ook helemaal niet op 
het idee om zijn meningen op de een of andere manier 
te uiten en hij zei zelfs tegenover vreemden niet hoe hij 
erover dacht. Maar hij was geprikkeld door de hele ver-
schijning van de doctor. Alleen diens aanblik had al op 
zijn zenuwen gewerkt. Die vogelkop met die kille blik! 
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Dat punthoofd zonder haren! Hij maakte onwillekeurig 
een beweging met zijn arm, alsof hij met een rijzweep 
zwaaide. Daarna riep hij met krachtige stem: ‘Wenzel!’ 
Er verscheen een bejaarde bediende, die hem als een 
automaat in zijn nachthemd hielp.  
 In bed lag graaf Erwin nog een hele tijd wakker en 
volgde met zijn blik de rook van zijn sigaar, die lang-
zaam opkringelde naar het stucwerk aan het plafond. 
Nu gooide hij de peuk in de asbak, blies de kaars uit en 
mompelde: ‘Moderne ezel!’  
 
 
 


