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I 
 
Op een milde, zonnige septemberochtend liep Leo 
Bruchfeld de lange, brede straat uit. Hij herinnerde 
zich nog de tijd dat hier maar twee rijen eenvoudige 
huizen stonden met schaduwrijke, omheinde tuinen er-
tussen, wat juist dit deel van de vroegere Weense voor-
stad een heel landelijk aanzien gaf. Maar dat wekte bij 
hem geen nostalgie; hij liep juist zonder nadenken 
langs de woonkazernes die in de loop der jaren links en 
rechts waren opgetrokken. De meeste ramen stonden 
open; tapijten en beddengoed hingen te luchten en 
daarachter kwamen af en toe de bovenlichamen van 
zorgzame huisvrouwen met witte huismutsen of struise 
dienstmeisjes tevoorschijn. Maar beneden kwam het le-
ven van de dag op gang en het was een drukte van be-
lang. Allerlei soorten voertuigen: omnibussen en bel-
lende trams, fiakers en equipages die hun inzittenden 
uit de nabijgelegen vakantieoorden naar de stad brach-
ten, rolden voorbij op de juist besproeide rijbaan, ter-
wijl talrijke voetgangers, mannen en vrouwen, met 
meer of minder haast naar hun werk liepen. Alleen kin-
deren zag je weinig; die zaten al op de scholen, die de 
afgelopen dagen net weer begonnen waren.  
 In dit gekrioel maakte Bruchfeld met een lichte, 
mouwloze jas om zijn schouders een heel flinke in-
druk. Hij was al in de vijftig en liep een beetje gebogen, 
maar zijn vrij lange gestalte zag er ondanks wat overge-
wicht toch nog stevig en beweeglijk uit en zijn blauwe 
ogen hadden een open blik en zijn gezicht leek door 
een korte, al behoorlijk grijze volle baard eerder jonger 
dan ouder. Veel voorbijgangers bekeken de bekende 
componist, die sinds kort als gast bij een voorname fa-
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milie in deze buurt verbleef en hier vroeger ook al had 
gewoond, met aandacht of groette heel beleefd.  
 Zo was hij op het pleintje aan het einde van de straat 
gekomen, toen hij plotseling bleef staan. Hij had een 
vrouw gezien die aan de overkant met een uitgeklapte, 
blauwe parasol langzaam voor een villa-achtig huis op 
en neer liep. De vrouw was niet meer zo jong, maar 
had het figuur van een tenger meisje en haar fijne, 
scherpgesneden profiel was opvallend mooi. Nu zag ze 
hem ook en haar smalle gezicht kreeg een kleur. Ze 
hield de parasol lager, deed nog een paar passen en 
bleef daarna staan, terwijl ze de andere kant uitkeek.  
 Bruchfeld besefte dat het onbehoorlijk was om ie-
mand zo aan te staren en liep weer door. Maar niet 
voorbij de hoek van een zijstraat verderop, want hij 
was vast van plan om de verschijning niet uit het oog 
te verliezen. Door de grotere afstand leek dat minder 
opvallend en doordat hij net als de meeste oudere 
mannen verziend was, kon hij zien dat de vrouw onder 
de parasol uit ook schuwe blikken op hem wierp. De 
plotselinge kleur was van haar gezicht verdwenen en 
had plaatsgemaakt voor een vale, bleke kleur, de kleur 
van vrouwen met bloedarmoede. Nu zag hij pas dat ze 
in haar linkerhand een sierlijk mandje had, dat haar 
blijkbaar te zwaar werd. Want ze zette het nu op het 
muurtje van het hek om het voortuintje van het huis. 
Daarna keek ze ongeduldig om zich heen. Ze wachtte 
zeker op een omnibus, die te lang wegbleef naar haar 
zin. Eindelijk kwam er vanuit de stad een in zicht. 
Langzaam kwam hij aanrammelen met zijn traag dra-
vende paarden. Volgens het bord ging hij naar Grin-
zing. De vrouw pakte het mandje en gaf een seintje 
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met haar parasol. De bus stopte en terwijl ze haar jurk 
van voren opnam, stapte ze in.  
 Bruchfeld had een moment geaarzeld, want in de 
stad zat er iemand op hem te wachten. Maar hij nam 
gauw een besluit, holde naar de bus en stapte de rook-
coupé in. Er was maar één plaats vrij en daardoor zat 
hij nu naast een dikke, massieve man, duidelijk een ca-
fébaas of een slager. Tegenover hem had een boeren-
vrouw met een flinke boezem twee lege manden op 
schoot, terwijl hijzelf moest opboksen tegen de lange 
benen van een magere jongeman, die onder zijn grote 
slappe hoed verdiept was in een stukgelezen Reclam-
boekje.  
 In het voorste compartiment zaten maar drie men-
sen. Toen de vrouw was ingestapt, was een oude man 
met wrevelige beleefdheid opgestaan van de achter-
bank om plaats voor haar te maken naast een burgerlijk 
uitziende vrouw. Bruchfeld zag dus alleen de tengere 
schouders, het ranke, in de modieuze hoge kraag ge-
perste halsje, de dichte inplanting van het donkere haar 
en de opgezette rand van een platte strohoed met een 
staalblauw lint. Zijzelf zat onbeweeglijk, met haar smal-
le handen in wanten over elkaar op haar mandje. Ze 
draaide haar hoofd maar één keer opzij, waarbij ze een 
beetje vanuit haar ooghoek achterom probeerde te kij-
ken. En toen kwamen ook de gebogen neus, de wat ge-
prononceerde kin, de lange, pikzwarte wimpers en de 
ongewoon zware wenkbrauwen tevoorschijn, die dat 
gezicht altijd zo opvallend aantrekkelijk hadden ge-
maakt. Natuurlijk, de stralende glans van de jeugd was 
verdwenen. De gelaatstrekken waren markanter gewor-
den, de wangen waren ingevallen en de grote ogen had-
den ontsierende wallen. En toch – wat was dat gezicht 
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nog altijd mooi, wat onzegbaar mooi! Ja, in zijn verval 
en zijn ziekelijke bleekheid nog interessanter en nog 
aangrijpender dan toen…  
 De bus was intussen bij de huizen in de buurt van 
het oude kerkhof en de dikke man trok aan de ring van 
de bel om uit te stappen. Nu had Bruchfeld plaats – en 
meteen ging hij naar de hoek, zodat zijn schouder de 
hare geraakt zou hebben, als de glazen tussenwand er 
niet geweest was. Toch was het of hij haar lichaam 
warm tegen zich aan voelde – en ook zij leek een beetje 
te huiveren. Aarzelend keek ze achterom naar hem – 
en voor het eerst keken ze elkaar recht in de ogen.  
 Maar hij wilde met kloppend hart en vol zalige ge-
voelens alleen maar dat er aan deze rit nooit een eind 
kwam – dat hij eeuwig duurde! Maar rechts was de uit-
gebreide restauratie met de tuin al te zien, de weg liep 
al omlaag en de eerste huizen van Grinzing kwamen in 
zicht. Aan het begin liet de vrouw stoppen en stapte 
uit. Bruchfeld deed hetzelfde en volgde haar op gepas-
te afstand. Ze bewoog zich rustig en elegant en ging al 
gauw een zijstraat in met eigenlijk alleen maar vrijstaan-
de boerderijen, waar de eigenaars voor niet al te veel 
geld zomerappartementen verhuurden. Een van die 
lage gebouwen zag er voornamer uit en leek een soort 
villaatje. Daar liep ze nu naartoe, ging twee treden naar 
de ingang op, deed de deur open met de klink en ver-
dween, nadat ze hem nog een verlegen blik had toege-
worpen.  
 Bruchfeld liep de straat uit, die naar het vrije veld 
leidde en als openbare weg naar Heiligenstadt slinger-
de. Nu zag hij ook dat er achter de huizen een rij tuin-
tjes lag met een smal pad erlangs. Hij ging dat pad op 
en probeerde de tuin te ontdekken van het huis waar 
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de vrouw naar binnen was gegaan. Dat lukte ook, maar 
door een tamelijk hoge schutting en een dichte haag 
kon hij weinig zien. Zijn hoop om haar hier te ontdek-
ken ging niet in vervulling.  
 Hij liep het pad dus terug om de straat nog een keer 
in te gaan; misschien zag hij haar dan achter een raam. 
En inderdaad, toen hij langs het huis kwam, zag hij 
haar als in gedachten verzonken zitten achter een 
opengeslagen gordijn dat half voor de ruiten van het 
laatste raam hing. Nu keek ze op en toen ze Bruchfeld 
zag, keek ze gauw een andere kant uit.  
 Maar hij was op een vreemde manier onder de in-
druk. De verlaten, landelijke straat, het stille, als het 
ware in zichzelf gekeerde huis, het mooie, bleke en ver-
vallen gezicht waarop hij treurnis en vermoeidheid ge-
zien dacht te hebben: dat alles maakte hem diepwee-
moedig. Waarom ging ze naar dat huis? Woonde ze er 
– of in het huis waarvoor hij haar vandaag gezien had? 
Maar waarom die vragen? Hij had haar tenminste te-
ruggezien – teruggevonden! En in dat besef juichte hij 
opeens zo luid, dat twee kinderen op blote voeten, die 
aan de kant van de weg speelden, hem geschrokken en 
verwonderd aankeken.  
 Nu was hij weer in de straat en ging op de terugweg, 
terwijl hij zijn gevoelens de vrije loop liet. Al gauw zag 
hij de restauratie. Hij had vandaag nog niets gegeten, 
omdat hij pas in de stad had willen ontbijten. Nu kon 
dat hier. De tuinkamers waren helemaal leeg en niet 
een van de vele tafels was bezet. Hij klopte voor de 
ober, die eindelijk in hemdsmouwen verscheen. Bruch-
feld bestelde thee en een kleine maaltijd, die hij met 
smaak at. Daarna stak hij een sigaar op en keek met 
stralende ogen naar de zonnige dag buiten – naar de 
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wijnheuvels achter de al braakliggende velden – en naar 
de groene heuvelrijen van de Kahlenberg. Zo heerlijk 
als nu had hij zich zijn leven lang nog niet gevoeld. 
Misschien in de tijd van zijn eerste successen als com-
ponist zijn eerste successen. Eigenlijk niet! Zo’n onzeg-
baar zalig geluksgevoel, dat bijna lichamelijk pijn deed, 
had hij toen ook niet gehad. En weer juichte hij inwen-
dig: gevonden! Gevonden – na meer dan twintig jaar!  
 
 

II 
 
Ja, het was meer dan twintig jaar geleden dat hij haar 
voor het eerst had gezien. En wel voor een raam van 
het huis dat gebouwd was naast het huis waar hij zelf 
woonde. Er werd toen overal gebouwd. Wie wat geld 
had, kocht een stukje grond om daar te gaan wonen en 
het dichtbije, lieflijke Döbling was in dat opzicht erg 
gewild. Bruchfeld was niet blij, toen hij de steigers zag 
bouwen. Zijn kamers lagen er pal naast en daardoor 
had hij in de lente en de zomer het lawaai en het rode 
baksteenstof heel dichtbij. Maar de nieuwbouw van de 
gezinswoning verliep verrassend snel: toen de herfstne-
vels kwamen, was het klaar, twee verdiepingen hoog, 
chic en smaakvol. En in de eerste zomermaanden van 
het jaar daarop werd hij ontvangen door de eigenaars, 
een gepensioneerde hofraad en zijn vrouw. Het hoog-
bejaarde echtpaar had twee dochters, die ook al lang 
getrouwd waren. De oudste met een kolonel, die bij 
een militaire overheid werkte en de jongste met een 
ambtenaar van het ministerie waar de hofraad vroeger 
zelf gewerkt had. Beide vrouwen hadden een huis in de 
stad, maar kwamen met hun kinderen vaak naar het 
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ouderlijk huis, waar ze ook af en toe een paar dagen lo-
geerden. Maar een permanente gast was een al volwas-
sen kleindochter, de dochter van de kolonel. Zij was 
duidelijk de lieveling van het oude echtpaar en op 
Bruchfeld had ze direct een diepe indruk gemaakt. Ook 
het jonge meisje leek niet helemaal onverschillig tegen-
over hem te staan. Want ze verscheen vaker dan ze an-
ders misschien gedaan zou hebben voor het open raam 
met in haar dikke, diepzwarte haar bijna altijd een 
bleekgele strik, wat ze duidelijk mooi vond. Ook merk-
te hij dat ze wel door hem gezien wilde worden en 
daarom ’s morgens alleen in de tuin was waar hij vanuit 
zijn werkkamer goed zicht op had. Zo ontstond er tus-
sen hen een soort subtiele verstandhouding, een on-
schuldige en toch aantrekkelijke flirt, die Bruchfeld 
heel gelukkig maakte.  
 Hij had zich in de winter van het jaar daarvoor hier 
teruggetrokken om aan een opera te werken die beslis-
send moest worden voor zijn toekomst. Nadat hij de 
aandacht van muzikale kringen had kunnen trekken 
met een paar composities: liederen, sonates en een mis, 
die in de Augustijnenkerk ten gehore was gebracht, had 
hij besloten ontslag te nemen bij de overheid, waar hij 
werkte als gepromoveerd jurist, om zich helemaal aan 
de kunst te wijden. Een klein vermogen, dat hij geërfd 
had, vergemakkelijkte die stap, waarop hij veel negatief 
commentaar kreeg – en hijzelf onderschatte het risico 
niet. Maar hij kon niet anders. Hij voelde dat hij anders 
in amateurisme zou blijven steken, terwijl hij artistiek 
iets wilde presteren. Als dat niet lukte, was hij natuur-
lijk verloren. Want later kon hij niet meer terug, en om-
dat hij geen instrument op professioneel niveau speel-
de, kon hij geen carrière als solist beginnen, wat veel 



 9 

componisten ernaast deden. Hij had nu eenmaal alles 
op één kaart gezet. Vanuit dat gevoel van onzekerheid 
onderdrukte hij het verlangen om naar het mooie meis-
je te gaan. Hoe had hij dat kunnen doen? Iets serieu-
zers kon hij wel vergeten. Wat had hij te bieden? Ver-
tellen dat hij later beroemd zou worden, wat nog hele-
maal niet zeker was? En als zij daarop ingegaan zou 
zijn – wat hij erg betwijfelde – was haar familie nooit 
en te nimmer akkoord gegaan, dat voelde hij wel. Dat 
hij tweemaal zo oud was als zij, was voor hem geen 
punt en daar dacht hij niet eens aan, omdat hij als man 
in de bloei van zijn leven was. Maar iets anders sloeg 
zijn hoop de bodem in. Hij zag namelijk al gauw, niet 
zonder vlagen van jaloezie, dat de opvallende schoon-
heid van Paula (de naam had hij gehoord zonder ernaar 
te vragen) ook andere bewonderaars aantrok. Ze vond 
het duidelijk leuk als die door de nogal afgelegen straat 
liepen en het was heel begrijpelijk dat ze naar die huldi-
gingen begon te kijken. Een van degenen die bijzonder 
veel aandacht probeerden te trekken was de op één na 
oudste zoon van een oude Weense familie, die in de 
loop der jaren veel rijkdom en aanzien had gekregen. 
Begonnen als eenvoudige kooplieden bezaten de 
Hardts nu veel fabrieken, hadden in twee provincies 
huizen gekocht en brachten altijd een deel van de zo-
mer door in een groot landhuis op de Hohe Warte. De 
jongen zelf was een jaar of twintig. Hij was lang en 
slank en met zijn voorname houding een heel aantrek-
kelijke verschijning, en Bruchfeld zag aankomen dat 
die twee verliefd op elkaar zouden worden.  
 Zo was het augustus geworden, toen hij van ergens 
ver weg een uitnodiging kreeg. Een van zijn beste stu-
dievrienden was getrouwd en had zich als notaris ge-
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vestigd in een kleine provinciestad en een ruim huis 
met een stuk grond gekocht; hij nodigde hem nu uit 
om de rest van de zomer te komen logeren. Bruchfeld 
hoefde niet lang na te denken. Het leek wel of het lot 
hem de aanblik van andermans successen wilde bespa-
ren.  
 Toen hij laat in de herfst terugkwam, zag hij dat het 
huis naast hem leegstond. De hofraad was gaan sukke-
len met zijn gezondheid en met zijn vrouw naar Bol-
zano gegaan. Van de anderen liet niemand zich zien. 
Maar toen hij informeerde, hoorde hij dat Paula zich 
verloofd had met de jonge cavalier Von Hardt en dat 
ze al in de winter zouden trouwen.  
 Het was alsof hij dat allang geweten had. Toch 
kromp zijn hart ineen van verdriet. Maar dat gevoel 
duurde niet lang en veranderde al gauw in onzelfzuch-
tige, diepe voldoening. Ja, het móést zo zijn! Die twee 
waren voor elkaar bestemd en Bruchfeld zegende in 
stilte het mooie, jonge paar dat in de bloei van zijn le-
ven zijn geluk tegemoetging.  
 Deze gebeurtenis droeg er ook toe bij dat hij nu iets 
deed wat hij zich voor zijn terugkomst al half en half 
had voorgenomen. Het verblijf bij zijn vriend in een 
geregeld huishouden en een mooie omgeving had hem 
echt goed gedaan en hij had het idee dat hij daar met 
zijn werk beter op zou schieten dan in Wenen, waar in 
het begin van de winter genoeg afleiding te verwachten 
was. Hij regelde inderhaast nog wat zaken, zegde de 
huur op en vertrok weer, zonder Paula nog een keer 
gezien te hebben.  
 De hoop die hij op zijn landelijke eenzaamheid ge-
vestigd had, ging niet helemaal in vervulling: het duur-
de nog bijna twee jaar voor hij de voltooide partituur 
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voor zich had liggen. Maar nu ging hij ook meteen te-
rug naar Wenen en nam voorlopig zijn intrek in een 
hotel. Zijn werk werd aangeboden aan de Hofopera, 
maar voor de beslissing viel, wilde hij nog eens genie-
ten van het leven in de grote stad, oude herinneringen 
ophalen en nieuwe indrukken opdoen.  
 Tijdens dat heerlijke nietsdoen ging hij op een dag 
ook naar Döbling, naar de straat waar hij gewoond 
had. Hij was op een vreemde manier aangedaan, toen 
hij de twee huizen naderde die hem zo vertrouwd wa-
ren en heel verbaasd, toen hij in het huis van de hof-
raad voor het open raam – het was juni – twee volko-
men onbekende vrouwen en een rose kindergezicht 
zag. Later, in het tuincafé van het casino, waar hij zo 
vaak geweest was, kwam hij een groepje kennissen te-
gen die hem meteen heel hartelijk begroetten. Toen hij 
naar deze en gene informeerde, hoorde hij dat de hof-
raad al kort na zijn eigen vertrek gestorven was. Het 
huis was meteen verkocht, omdat de oude heer niet al-
leen geen vermogen bleek te hebben, maar door ver-
keerde beleggingen schulden nagelaten had. Dat was 
ook een reden geweest dat de verloving van zijn klein-
dochter met meneer von Hardt verbroken was. Diens 
familie had zich eigenlijk altijd al in stilte tegen die ver-
bintenis verzet en het onverwachte incident gebruikt 
om hun zoon eindelijk te koppelen aan een rijke erfge-
name. Overigens was de vader van de verloofde, die 
ondertussen met pensioen was en nu met zijn gezin in 
Graz woonde, door zijn trotse en arrogante karakter 
medeschuldig aan de verbroken verloving. Maar dat 
was alleen maar koren op de molen van de familie 
Hardt, waar ondanks uiterlijke voornaamheid nog 
steeds de oude kruideniersgeest heerste, terwijl het hele 
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voorval hier in de buurt, waar iedereen het zo knappe 
en lieve meisje kende, voor algemene verontwaardiging 
had gezorgd.  
 Die verontwaardiging werd nu ook gedeeld door 
Bruchfeld en hij had vooral van de jongeman niet zo’n 
slappe houding verwacht. Wat had Paula, die zichzelf 
allang als gelukkige echtgenote zag, daarbij gevoeld? In 
zijn eigen familie was er ook zoiets gebeurd. Het in de 
steek gelaten meisje, lichamelijk heel tenger, nerveus en 
gevoelig, was vervallen in een depressie en jong gestor-
ven. En al was hij daar bij Paula niet bang voor, als ze 
echt van Hardt gehouden had – en daar was geen twij-
fel aan – had ze toch een teleurstelling gehad die een 
vrouw nooit helemaal te boven kan komen.  
 Maar ook hij kreeg nu te maken met grote teleurstel-
lingen. Nadat ze onbehoorlijk lang hadden gewacht 
met een beslissing, kreeg hij op een dag zijn opera te-
rug met het simpele commentaar dat die zich niet leen-
de voor een uitvoering.  
 Die klap kwam overigens niet meer onverwacht. Hij 
had allang in de gaten gehad dat het lange aarzelen een 
afwijzing betekende en er waren in bepaalde kringen 
ook woorden gevallen die daarop wezen. En uiteinde-
lijk zag hij in dat het wel zo moest zijn. Met Richard 
Wagner was de opera langzamerhand totaal veranderd. 
Terwijl zijn eigen voorbeeld Mozart was. Daardoor za-
gen ze hem in de opera als epigoon. En in andere gen-
res, waar hij wel helemaal zichzelf had kunnen zijn, 
dreigde hij voor lange tijd en misschien wel voor altijd 
in de schaduw te blijven van Johannes Brahms, wiens 
ster juist begon te schitteren. Wat nu? Zich weer pre-
senteren als doctor in de rechten, wat velen hem zon-
der meer adviseerden? Nee! Hij moest niet opgeven en 
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zo goed en zo kwaad als het ging verdergaan op de in-
geslagen weg…  
 En nu kwamen er jaren dat hij in de mallemolen van 
de strijd om het bestaan grotendeels ver van Wenen 
leefde. Jaren vol werk zonder succes, steeds meer ont-
moediging en bittere zelfkritiek. Een aaneenschakeling 
van ellende en zorgen, van allerlei ontberingen en ver-
nederingen, die de kunstenaars van tegenwoordig zich 
nauwelijks meer voor konden stellen – en hij huiverde 
nog als hij eraan dacht. Maar uiteindelijk won de vol-
harding het ook bij hem. – In de loop van de jaren 
1880 kreeg hij weer aandacht. Zijn composities werden 
gespeeld en kregen in de concertzalen steeds meer bij-
val. Vooraanstaande uitgevers benaderden hem – en 
toen hij uiteindelijk van zich liet horen met een cyclus 
aangrijpende symfonieën, had iedereen het over hem. 
Dat beslissende succes kwam toen hij vijftig was ge-
worden. De mensen applaudisseerden om het hardst 
voor de maestro – zoals ze hem nu noemden. Ja, zijn 
destijds afgewezen opera werd zelfs opgevoerd. Die 
werd goed ontvangen en iedereen prees de melodische 
rijkdom van het wel wat verouderde werk, die ze zo 
lang hadden gemist.  
 Zo bevond Bruchfeld zich opeens op een niveau 
waarvan hij in zijn jeugd ooit had gedroomd. Maar dat 
steeg niet naar zijn hoofd. Hij had veel geleden, veel 
meegemaakt en een zelfkennis gekregen waardoor hij 
voelde dat die laatste eerbewijzen eigenlijk meer waren 
dan hij verdiende. Hij was geen pionier geweest, maar 
een te laat geboren componist en in zijn werk had de 
muziek van een groots verleden in zekere zin een laat-
ste elegische echo gevonden. En dat vond hij ook best. 
Want op die manier componeren was, begreep hij nu, 
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zijn levenstaak geweest en die had hij als het ware on-
bewust vervuld. Nu wilde hij zich blijvend vestigen in 
zijn geboortestad, maar eerst nog een reis maken naar 
Italië, waar hij ooit maar vluchtig doorheen was geko-
men en waar de nostalgie hem naartoe dreef. Misschien 
kreeg hij daar inspiratie voor een groter werk, waarmee 
hij zijn carrière waardig af kon sluiten…  
 En nu had hij Paula ontmoet! Paula, die hij nooit 
had kunnen vergeten – zelfs niet tijdens een jarenlange,  
door de dood afgebroken relatie met een intelligente 
vrouw, die zich opofferde voor zijn werk. In de salon 
van een vorstelijk slot waar hij ooit gastvrij onderdak 
gekregen had, hing een vrouwenportret waarvan nie-
mand wist wie het eigenlijk voorstelde. Het was niet 
gesigneerd, maar stamde beslist uit de bloeitijd van de 
Engelse schilderkunst. De gelijkenis tussen de jonge 
vrouw en Paula was ongelofelijk. Dezelfde gelaatstrek-
ken, dezelfde ogen – dezelfde rode en als een knop 
lichtgeopende mond! Bruchfeld deed aan stille afgode-
rij met dat portret en een jonge schilder kopieerde het 
op zijn verzoek. Niet helemaal geslaagd, maar hij liet 
het toch meteen in zijn kamer ophangen. En hij had 
haar in de loop der jaren ook gezien – twee keer. De 
eerste keer heel vluchtig en profil achter een raam in de 
Währinger Straße. Ze was meteen weer weg, maar het 
kon geen vergissing zijn geweest en hij had de neiging 
om bij het huis te informeren. Maar waarom? Het ging 
immers nog heel slecht en hij was toen net van plan 
om voorgoed uit Wenen te vertrekken. Veel later, toen 
hij juist zijn triomfen vierde, kwam hij haar tegen in het 
Stadtpark, toen hij met nog een paar mannen op weg 
was naar de Reisnerstraße. Bij de Karolinenbrücke 
kwamen er twee vrouwen aan waar Bruchfeld verder 
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niet op lette, omdat hij in gesprek was. Pas van heel 
dichtbij herkende hij Paula, die snel aan kwam lopen, 
gearmd met een jong meisje. Ze keken elkaar aan en zij 
kreeg een hoogrode kleur op haar knappe gezicht, dat 
net als haar nogal magere figuur al lichte sporen van 
veroudering vertoonde. Bruchfeld kon niet weglopen 
bij de andere mannen en moest het plan om haar te 
volgen opgeven. Zo was ze weer verdwenen! Hij had 
wel het idee dat ze in de buurt van het park woonde, 
maar hij had geen tijd om dat uit te zoeken, omdat hij 
toen weer voor onbepaalde tijd nieuwe artistieke ver-
plichtingen buiten de stad had. Maar nu hij zich defini-
tief in Wenen wilde vestigen – nu had hij haar eindelijk 
gevonden!  
 
Het geluid van een bus, die uit Grinzing kwam, drong 
tot hem door. Hij pakte zijn horloge en zag dat hij mis-
schien nog tijd had om een vergadering bij te wonen 
van een muzikale vereniging, die gevraagd had of hij 
wilde komen. Hij wilde de ober roepen, maar toen die 
niet meteen kwam, legde hij een gulden op het thee-
blad en holde naar de bus, die juist voor de restauratie 
stopte.  
 
 

III 
 
Hij was inderdaad nog op tijd, maar zijn gedachten 
dwaalden zover af dat hij tot ieders verbazing een keer 
een totaal verkeerd antwoord gaf. Hij verkeerde in een 
soort dronkenschap en kwam pas tot bezinning, toen 
hij na een drukke dag in zijn stille kamer in bed lag. 
Wat was er aan de hand? Wat wilde hij eigenlijk? Hij 
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had haar teruggezien. Wat verwachtte hij daarvan? Hij 
wist immers niets van haar en over haar! Was ze ge-
trouwd? Dat leek hem niet waarschijnlijk, want daar 
zag ze helemaal niet naar uit. Was ze nog vrij – nou, 
dan kon hij haar benaderen. Hoe oud was ze? Dat kon 
hij uitrekenen. Ze was zevenendertig – en hij vijfenvijf-
tig. Wel een verschil. Maar hadden verschillende men-
sen hem juist de laatste tijd niet heel vriendelijk aange-
raden om te trouwen? Alleen de jongste vrouwen vie-
len af; misschien iemand tussen de dertig en de veertig. 
Dat kon. Veel oudere mannen dan hij waren toch nog 
heel gelukkig getrouwd? En hoe lang geleden was het 
dat een jonge vrouw hem letterlijk om de hals gevallen 
was? Natuurlijk, ze was van plan om carrière te maken 
in de muziek – en het was wel erg duidelijk wat erach-
ter zat. Maar zijn persoonlijkheid speelde toch ook mee 
bij die snelle, enthousiaste impuls die hij niet kon be-
antwoorden en dus pertinent uit de weg was gegaan. 
Hij had niet zo’n behoefte aan artiesten en vrouwen 
die het wilden worden, en hij wist wel waarom. En nu 
herinnerde hij zich dat hij Paula nooit piano had horen 
spelen en dat vond hij toen best, want het had hem al-
leen maar gestoord bij zijn werk. Maar als ze nou eens 
getrouwd was? Er ging een steek door zijn hart. Dan 
bleef de vraag: was het een gelukkig huwelijk? En als 
dat niet zo was? Nou, dan – – Hij moest nu glimlachen 
om zichzelf. Wat was hij een luchtkastelen aan het 
bouwen! Wat kon hij verzinnen? Het was allemaal nog 
mistig. Hij had uiteindelijk alleen weer de heerlijke ze-
kerheid dat hij haar gevonden had – en dat hij haar 
morgen weer moest zien. Maar waar? Zou hij naar 
Grinzing gaan? Zou hij op dezelfde tijd als vandaag 
naar de plek gaan waar hij haar gezien had? Dat laatste 
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leek hem minder opvallend en dus beter; ook was hij 
bijna overtuigd dat ze in het huis woonde waarvoor ze 
heen en weer gelopen was. Daar zou hij dus op haar 
wachten. Na dat besluit viel hij in slaap.  
 De volgende morgen dreef het ongeduld hem er al 
ver voor negenen heen. Met kloppend hart liep hij 
langs het huis, terwijl hij voorzichtig naar de ramen 
keek. Daarbij zag hij dat de ingang in de smalle zijstraat 
was waar het mooie huis met twee verdiepingen op de 
hoek stond. Daar moest ze dus uit komen. Hij ging een 
eind verder staan wachten. Langzaam ging er een half-
uur voorbij en hij had de hoop al bijna opgegeven dat 
ze zou verschijnen. Maar nu zag hij de blauwe parasol 
– en de tengere gestalte liep om het hek heen waar ze 
net als gisteren het mandje neerzette. Toen ze hem zag, 
keek ze langzaam een andere kant uit.  

Nu kwam de bus ook al. Bruchfeld besloot niet mee 
te rijden. Ze moest begrijpen dat hij gekomen was om 
haar te zien, maar dat hij niet van plan was om zich op 
te dringen; hij wilde alleen heel voorzichtig te werk 
gaan. Hij wachtte tot ze ingestapt was en liet de bus 
daarna voorbijgaan.  
 Zo was hij voorlopig heel tevreden. Wist hij alleen 
maar waar ze naartoe ging in Grinzing. Maar ook dat 
kwam hij nog wel aan de weet.  
 Met zulke gedachten sloeg hij de Hauptstraße in en 
ging een tabakswinkel binnen om sigaren te kopen. 
Daarbij kwam hij de krantenbezorgster tegen, die net 
de winkel uit wilde gaan. Ze had deze zaak al vele jaren 
en Bruchfeld herinnerde zich haar nog als een lang, 
mager en stevig meisje, dat toen nog de post bezorgde, 
want er was nog geen echt postkantoor in de landelijke 
wijk. Nu was ze een forse, gezette veertiger, die ver-
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standig en vriendelijk uit haar ogen keek. Ze begroette 
Bruchfeld meteen als een oude bekende.  
 ‘Dat is mooi, meneer Bruchfeld, dat u er weer bent! 
Ik heb u al een paar keer op straat gezien. Blijft u nu bij 
ons?’  
 ‘Wel een tijdje. Maar hoe gaat het tegenwoordig met 
u? Heel goed, zo te zien. U bent vast al getrouwd?’  
 ‘Ja, natuurlijk. Daar ontkom je niet aan; ik ben er 
lang genoeg op tegen geweest. – Maar u ziet er ook 
goed uit, meneer Bruchfeld. Beetje grijs, maar verder 
nog net als toen ik de brieven in de Donaugasse be-
zorgde. Dat was wel een andere tijd. Herinnert u zich 
dat mooie meisje van de buren?’  
 ‘In het huis van de hofraad? Hoe gaat het daarmee?’  
 ‘Die woont nu ook weer in Döbling – en is ge-
trouwd.’  
 ‘O ja?’  
 ‘Het gaat vast niet goed met haar, want ze ziet er 
slecht uit – maar ze is nog steeds heel knap. Waar-
schijnlijk is ze verhuisd vanwege haar ouders, die al 
drie jaar hier in de Hauptstraße wonen. De kolonel is al 
heel oud en gebrekkig. Daarom hebben ze hem van de 
zomer naar Sievering of Grinzing gebracht voor de be-
tere lucht.’  
 ‘En met wie is hun dochter getrouwd?’  
 ‘Dat weet ik eigenlijk niet. Die mensen hebben geen 
abonnement op een krant. Maar die man is in elk geval 
niks bijzonders, anders wist ik het wel. Hij is ook al op 
leeftijd. Het is vast zo’n huwelijk als noodoplossing – 
na de mislukking met die rijke verloofde.’ Daarmee 
pakte ze haar stapel kranten op en ging met een haas-
tige groet de winkel uit.  
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 Getrouwd dus! En die man niets bijzonders. Ook al 
op leeftijd. Bruchfeld herhaalde dat voor zichzelf, ter-
wijl hij nu op zijn huis afliep, dat aan het andere eind 
van de straat lag, midden in een groot park. Hij zag in 
gedachten hoe alles gegaan kon zijn. Eerst een tijd be-
ledigd en verdrietig zijn. Daarna misschien langzamer-
hand nieuwe relaties aanknopen, die weer op een ande-
re manier moeilijk lagen en ook weer verbroken moes-
ten worden. Een duf en saai leven en langzaam verlep-
pen – en ten slotte, had de vrouw gezegd, een huwelijk 
als noodoplossing met een man van wie ze niet hield. 
Geen ongewoon lot, dat vreemd genoeg zo vaak juist 
de knapste en leukste meisjes trof!  
 En in die overtuigingen werd hij gesterkt, toen hij de 
volgende morgen in de rookcoupé van de omnibus zat. 
Er was deze keer alleen maar plaats op de voorstoel en 
daardoor kon hij haar helemaal zien. Ze zag er vandaag 
niet op haar voordeligst uit. Een hoog, donker hoedje 
met een smalle rand maakte het toch al langwerpige ge-
zicht iets te lang. En wat was dat gezicht vaal en ver-
weerd! Hij zag duidelijk alle schade door de tijd en vast 
ook ziekte; alleen de volle lippen waren fris gebleven. 
En hij ontdekte een eigenaardig trekje, zowel rond die 
mond als rond de neusvleugels – en dat hem niet be-
viel, zonder dat hij wist waarom. Pas toen ze opzijkeek, 
kwam haar profiel – en daarmee weer al haar charme 
tevoorschijn, die hem ook weer helemaal te pakken 
kreeg. Met weemoed keek hij nu naar de jurk die ze 
droeg. Die was te wijd voor haar tengere lichaam en de 
geelgrijze stof zag er verschoten uit. Hij kwam nu zo-
veel in kringen waar de vrouwen haast schandalig 
mooie kleren droegen. En zíj – zij moest beknibbelen, 
dat zag je, zij moest zich behelpen, zo goed en zo 
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kwaad als het ging. Zijn blik bleef hangen op het enige 
sieraad dat ze droeg: een kleine, versleten broche van 
zilverfiligraan, die een margriet voorstelde. Hij moest 
denken aan het klatergoud dat hij bij andere vrouwen 
zo vaak zag. Hij wist best dat daar je levensgeluk niet 
van afhing en toch vond hij het pijnlijk dat hij Paula 
trof in omstandigheden waarin ze gedwongen was met 
een overvolle bus te gaan en, zag hij nu, een vol mand-
je naar het huishouden van haar ouders te brengen…  
 En ook haar man zou hij de komende dagen te zien 
krijgen. Het was zondag en Bruchfeld had niet toege-
geven aan het verlangen om Paula te zien. Sinds hij 
wist dat ze getrouwd was, wilde hij dubbel terughou-
dend zijn. Nu was het haar beurt om op de een of an-
dere manier laten merken of ze toenadering wilde of 
niet.  
 Om drie uur was er in de villa waar hij logeerde een 
diner; er waren een aantal vooraanstaande personen 
uitgenodigd, mannen en vrouwen. Bij de koffie beslo-
ten ze een uitstapje te maken, omdat het heerlijk weer 
was. Het voorstel was: de weg naar Meidling door de 
bossen bij Sievering. De gasten waren met hun rijtuig 
en er stonden twee equipages van het huis ter beschik-
king – en zo zette de hele zaak zich na vijven in bewe-
ging. Bruchfeld, die met de vrouw van een notabele in 
het tweede rijtuig zat, was heel verstrooid. Hij dacht 
aan Paula en had het idee dat hij haar tijdens de rit er-
gens zou zien. Toen ze op het kruispunt met de Grin-
zinger Straße waren, keek hij onwillekeurig die kant uit.  
 Nu reden ze het lintdorp Sievering in, waar het op 
zondag heel druk was met dagjesmensen. Van de over-
volle erven van de wijnboeren klonk muziek en de ta-
fels in de tuincafé’s waren helemaal bezet. Toch kwa-
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men ze hele rijen mensen tegen die al op weg naar huis 
waren, want het begon langzamerhand al te schemeren. 
In die massa mensen op het smalle voetpad ontdekte 
Bruchfeld plotseling Paula, die liep te slenteren aan de 
arm van een man en in gedachten leek. Ze droeg van-
daag een heel mooie, donkere jurk en een duidelijk 
nieuwe hoed, versierd met rode bloemen. Bij het snelle 
voorbijrijden van de rijtuigen keek ze op en volgde het 
eerste rijtuig zo aandachtig, dat ze het tweede helemaal 
niet zag en dat Bruchfeld niet wist of ze hem gezien 
had of niet. Des te indringender had hijzelf de man 
naast haar bekeken. Het kon een veertiger zijn, hij was 
al een beetje grijs en had een prettig, maar oninteres-
sant gezicht. Met zijn redelijk modieuze en elegante 
kleding maakte hij de indruk van een gezellige, zelfbe-
wuste man met een redelijk goede baan.  
 Bruchfeld keek het paar, dat nu weer rustig en zwij-
gend verderliep, zo lang mogelijk na. Hij kreeg een 
vreemd gevoel: jaloezie en ook een soort medelijden. 
Dat was dus haar man! En met hem was ze vanuit 
Grinzing hoogstwaarschijnlijk naar het bekende restau-
rant Agnes geweest, waar in de tuin een militaire kapel 
speelde. Midden in die burgerlijke troep zitten, slechte 
koffie drinken en naar makkelijke muziekjes luisteren 
was nu dus haar zondagse vrijetijdsbesteding. Als ze nu 
zíjn vrouw was, wat zou ze dan op een hoogstaande 
manier van het leven kunnen genieten – en in wat voor 
omgeving kon ze zich bewegen! Maar hoe wist hij dan 
dat ze daarnaar verlangde? Misschien was ze wel volko-
men tevreden – en dacht hij dat alleen maar uit eigen-
liefde en ijdelheid!  
 Toch zat hij maandag weer in de rookcoupé. En wel 
alleen met een man die er al zat, toen hij en Paula in-
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stapten. Zijzelf keek op de achterbank niet één keer 
om. Maar de man met het uiterlijk van een oudere, be-
gerige bon vivant hield haar door zijn knijpbril voortdu-
rend in de gaten. Bruchfeld vond dat heel vervelend, 
maar omdat hij er niets tegen kon doen, duurde de rit 
hem deze keer te lang. Toen Paula bij de gewone halte 
uitstapte, bleef hij zitten om de man, die haar nog met 
zijn blikken volgde, niets te denken te geven. Bij het 
eindpunt stapten ze allebei uit, de man ging linksaf en 
Bruchfeld rechtsaf – gauw naar de bekende straat.  
 Daar ging hij langzamer lopen. Ze had wel begre-
pen, dacht hij, waarom hij was blijven zitten, en daar-
om zou ze nu wel voor het raam zitten. Maar in plaats 
van haar gezicht zag hij het ernstige, zorgelijke gezicht 
van een bejaarde vrouw met een bril, die linnengoed 
zat te bekijken. Vast en zeker Paula’s moeder, die hij 
zich nauwelijks kon herinneren. Hij keek naar de an-
dere ramen, maar er was niemand te zien.  
 Hij liep naar het eind van de straat. Daar bleef hij 
staan met een deprimerend gevoel van teleurstelling. 
Het was alsof hij nu alle hoop moest opgeven. Waar-
om wist hij zelf niet; misschien had ze geen tijd om 
voor het raam op hem te wachten. Daarom zou hij nog 
een keer langslopen. In een fatalistische opwelling be-
sloot hij dat alles er van af moest hangen of hij haar nu 
zou zien. Toen hij het huis naderde, ging de deur open 
– en Paula kwam naar buiten. Ze had hem meteen ge-
zien en liep in de richting van het dorp.  
 Er ging een schok van vreugde door hem heen. Was 
dat toeval? Was dat opzet? Hoe dan ook: het was een 
beslissend moment – en daar moest hij gebruik van 
maken.  
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 Maar nu voelde hij een verlegenheid die niet bij zijn 
leeftijd paste en ook niet bij zijn ervaringen. Het was of 
hij met geweld bij haar weggehouden werd, al had ze 
even naar hem achteromgekeken.  
 Ze was dus al een heel eind verder, toen hij eindelijk 
een snel besluit nam en naast haar ging lopen.  
 ‘Vind je het erg als ik –?’ begon hij en voelde meteen 
wat een afgezaagde zin dat was, maar hij kon in zijn 
opwinding geen andere bedenken.  
 ‘Waarom zou ik dat erg vinden?’ antwoordde ze, ter-
wijl ze opkeek. ‘Ik ken u toch?’  
 Hij beefde bij de klank van die lage, donkere, zachte 
stem, die hij van vroeger kende; hij had uit de verte 
vaak flarden van die stem gehoord.  
 ‘Je kent me dus nog?’ vroeg hij en voelde meteen 
weer dat hij niets onnozelers had kunnen zeggen.  
 ‘Ja hoor. Ik wou u toen beter leren kennen. Maar 
waarom wilt u míj nou juist?’ vervolgde ze snel en met 
tegenzin. ‘Als beroemde persoonlijkheid hebt u vast 
keus genoeg. En ik heb al iemand.’  
 Hij was langzamerhand weer rustig. ‘Ik weet dat je al 
iemand hebt. Maar ik wil ook alleen maar zeggen dat ik 
je nooit heb kunnen vergeten – dat ik altijd en overal 
aan je gedacht heb –’  
 ‘Een ideale liefde!’ zei ze kortaf.  
 ‘Ja, een ideale liefde! En daarom ben ik gelukkig, als 
ik je af en toe kan zien, de klank van je stem kan horen 
– en door je betoverd kan worden.’  
 ‘O nee! Geen ontmoetingen. Dat zou mijn man he-
lemaal niet leuk vinden. Want hij houdt veel van me.’  
 ‘Dat begrijp ik best. Maar – neem me niet kwalijk 
dat ik het vraag – heb je een gelukkig huwelijk?’  
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 Ze zweeg even. ‘Ja hoor! Ik ben heel lief voor mijn 
man. Dat verdient hij ook. Hij doet alles voor me en 
draagt me op handen.’  
 Bruchfeld reageerde niet; wat ze zei, overtuigde hem 
niet. ‘En hoelang ben je al getrouwd?’ vroeg hij ten 
slotte.  
 ‘Zes jaar.’  
 ‘Zo lang al. Je was het dus al, toen ik je – weet je dat 
nog – een keer tegenkwam in het Stadtpark?’  
 ‘Ja. Ik kreeg toen een hoogrode kleur, zodat mijn 
nichtje, dat bij me was, vroeg waarom.’  
 ‘Ík zag dat ook. En ik zeg je eerlijk dat ik dat een po-
sitief teken vond. Ik was ontroostbaar dat ik je niet kon 
volgen.’  
 ‘Wat had u daaraan gehad? En ik bloos trouwens 
heel makkelijk. Het is een slechte gewoonte, maar ik 
kan er niks aan kan doen, het zit in mijn bloed.’  
 Als om dat te bewijzen, kreeg ze nu een hoogrode 
kleur, toen een jonge jongen snel voorbijkwam.  
 ‘Vervelend,’ zei ze, ‘dat hij ons gezien heeft.’  
 ‘Waarom?’  
 ‘Dat is de zoon van een winkelier bij wie we alles 
kopen. Dan hoort mijn man dat ik opliep met een 
man.’  
 ‘Maar waarom zou hij dan meteen –?’  
 ‘Hij kent de winkelier, die bijzonder veel respect 
voor hem heeft en hem soms om raad vraagt.’  
 ‘Is je man misschien ook –?’  
 ‘Nee, hij werkt bij een bank.’  
 Er viel een stilte. Daarna zei Bruchfeld: ‘Weet je dat 
ik je gisteren met hem gezien heb?’  
 ‘O ja? Waar dan?’ vroeg ze, terwijl ze weer een beet-
je bloosde.  
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 ‘In Sievering.’  
 ‘O ja, we waren bij Agnes. U ook? Ik heb u daar niet 
gezien.’  
 ‘Nee, ik reed met een groep door het dorp.’  
 ‘In die lange rij wagens? Die heb ik wel gezien, maar 
ú niet.’  
 Ze waren ondertussen via zonnige, stille en eenzame 
wegen in de buurt van de Grinzinger Platz gekomen, 
waar het drukker was.  
 ‘Nu mag u niet meer met me meelopen,’ zei ze. 
‘Hier wonen allemaal mensen die me kennen.’  
 Hij was in een eigenaardige stemming. Hij voelde 
zich teleurgesteld en afgewezen – en toch vastgehou-
den. Hij kon zijn ogen niet afhouden van dat bleke ge-
zicht met de donkere ogen en de als een bloemknop 
glanzende rode mond. Haar stem bedwelmde hem he-
lemaal.  
 ‘Ik mag je dus niet terugzien?’ vroeg hij toonloos.  
 ‘Zien kunt u me wel. Ik ga elke dag op dezelfde tijd 
hierheen. Naar mijn zieke vader.’  
 ‘En ik kan meerijden?’  
 ‘Daar is iedereen vrij in. Het beste!’ Ze stak haar 
hand uit.  
 Hij schudde die zonder hem lang vast te houden. 
‘Het beste!’ zei hij en liep weg.  
 Toen besefte hij dat hij niet eens zijn hoed had afge-
nomen, zo in zichzelf gekeerd was hij bij haar wegge-
gaan. Hij bleef staan om terug te groeten, maar ze was 
al weg. Wat moest ze van hem denken? Maar het lag 
aan haar. Door haar vreemde karakter was hij in de 
war. Hij begreep haar niet. Ze kon hem afwijzen, maar 
als hij al met haar mee mocht lopen, dan mocht ze 
langzamerhand ook wel een hartelijker toon vinden. Ze 
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had hem behandeld als een volkomen vreemde – geen 
woord dat ze al die tijd zelfs maar één keer aan hem 
gedacht had! Zijn hart kromp ineen. Maar als hij haar 
zo onverschillig liet, waarom mocht hij haar dan zien – 
en meerijden? Dat betekende toch alleen maar voort-
zetting van de relatie? Natuurlijk, haar woorden had-
den niet aanmoedigend geklonken. Maar vrouwen hiel-
den van zulke tegenstrijdige uitingen – misschien zat 
haar eigen wens daar alleen maar achter! Bij die ge-
dachte voelde hij een plotselinge, hevige vreugde – en 
het was al of hij de dag van morgen, waarop hij Paula 
weer zou zien, niet af kon wachten.  
 
 

IV 
 
Maar toen hij thuiskwam, vond hij een uitnodiging om 
naar een tamelijk afgelegen buitenverblijf te komen. 
Daar werd in een bevriende familie een belangrijk feest 
gevierd, dat hij, schreven ze, met zijn aanwezigheid 
moest opluisteren. Ook vroegen ze of hij voor dat 
feest een klein muzikaal programma samen wilde stel-
len. Hij moest dus vandaag nog weg en werd er met 
gejuich ontvangen. De voorbereiding was al in volle 
gang en hij kon ook meteen aan het werk, want hij 
moest nu inderhaast een vrouwenkoor componeren – 
en de muziek bij tableaux vivants, die door een jonge 
schilder ontworpen en opgesteld werden.  
 Intussen raakte het grote huis vol gasten, zodat het 
door een aantal knappe vrouwen en fleurige meisjes 
heel fraai verlevendigd werd. Maar geen van allen – zag 
Bruchfeld steeds duidelijker – waren ze zo’n bijzondere 
verschijning als Paula. Imposantere figuren, rondere 
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vormen en blozendere wangen zag hij wel, maar nie-
mand had het ondefinieerbare dat de ziekelijk tengere 
en verwelkte vrouw zo onweerstaanbaar maakte. Op 
de dag van het feest, toen exclusieve en schitterende 
kleren de verzamelde schoonheden op hun gunstigst 
lieten uitkomen, voelde hij dat Paula, als die nu even 
goedgekleed de zaal binnenkwam, alle aandacht zou 
trekken en onverdeelde bewondering zou oogsten.  
 Zo verlangde hij daar alleen maar steeds meer naar 
haar, en toen hij terug was, ging hij meteen de volgen-
de morgen met ongeduldige passen naar het pleintje. 
Toen hij van huis ging, was hij door een toevallige ont-
moeting op straat in een gesprek beland dat hij niet 
meteen had kunnen afbreken en nu was hij bang om te 
laat te komen. Inderdaad stond Paula al voor het hek 
en toen ze hem zag, ging er een glimlach over haar ge-
zicht.  
 Hij durfde hier niet naar haar toe te gaan, maar stap-
te later tegelijk met haar in de voorste coupé van de 
bus, waar deze keer bijna niemand zat. Alleen in de 
rookcoupé zaten twee fruitverkoopsters met hun lege 
manden. Ze waren tijdens de rit ingedommeld en wer-
den door de schok van het stilstaan uit hun slaap ge-
wekt. Maar daarna leunden ze achterover en deden 
meteen weer hun ogen dicht.  
 Nu kwam Bruchfeld pas met zijn groet, die Paula 
met een zekere terughoudende vriendelijkheid beant-
woordde.  
 ‘We zijn vandaag alleen,’ zei ze en wierp een blik op 
de twee vrouwen. ‘Die twee zien ons niet.’  
 Hij keek haar bewonderend aan. Ze droeg vandaag 
weer de platte strohoed met het staalblauwe lint en 
haar gezicht straalde door een lichte blos.  
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 ‘Wat ben je mooi!’ zei hij geroerd.  
 ‘Je probeert me te vleien,’ zei ze droog. ‘Daar geef ik 
niks om.’  
 Dat vond hij niet leuk om te horen. ‘Ik vlei nooit,’ 
zei hij nadrukkelijk, bijna heftig, ‘en ik zeg alleen maar 
wat ik voel.’  
 Ze kromp even ineen. ‘Dat geloof ik wel. Maar ik 
ben niet mooi. Misschien ben ik dat ooit geweest. U 
weet best hoe lang het geleden is dat ik jong was.’  
 ‘Wat moet ík dan zeggen? Ik ben intussen een oude 
man.’  
 ‘Een man is nooit oud. Maar een vrouw op mijn 
leeftijd! Ik ben ook niet gezond. Ik ben na mijn tweede 
kind nooit helemaal hersteld.’  
 Hij keek haar ontzet aan. Dat ze moeder kon zijn 
was nog niet eens bij hem opgekomen.  
 ‘Je hebt dus kinderen?’ vroeg hij zacht.  
 ‘Gehad. Ze zijn allebei vlak na de geboorte gestor-
ven. De laatste keer was het een heel zware bevalling 
en die heb ik bijna niet overleefd.’  
 Hij zweeg en zij keek nadenkend voor zich uit. Zo 
werd het stil en alleen het draaien en kreunen van de 
wagenwielen was te horen.  
 ‘Weet u,’ begon ze na een tijdje, ‘dat ik al dacht dat u 
niet meer zou komen?’  
 ‘Hoe kon je dat nou denken? Ik wou meteen de vol-
gende dag – maar door iets wat ik niet kon weigeren –’  
 ‘U hoeft zich niet te verontschuldigen,’ zei ze, ‘dat is 
niet nodig. Maar u was zo uit uw humeur, toen u weg-
ging. Ik heb me lang afgevraagd of ik u op de een of 
andere manier beledigd had – –’  
 ‘Beledigd zeker niet. Maar ik geef toe dat ik uit mijn 
humeur – of liever: ontzet was. Ik begreep je niet. Je 
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was zo kortaangebonden – zo onvriendelijk. Al kon ik 
geen tegemoetkoming verwachten – dan toch wel een 
paar vriendelijke woorden over vroeger –’  
 ‘Mijn God, ik schrok, toen u me aansprak. Het was 
alsof u slecht over me dacht – dat ik heel lichtzinnig 
was –’  
 ‘Hoe kon je nou –?’  
 ‘En toen – net in de straat waar mijn ouders wonen 
– zo dicht bij het plein waar iedereen me kent –’  
 ‘Ja – dat was heel ondoordacht. Maar hoe je eruitzag 
– toen je de poort uit kwam –’  
 ‘Nou, het heeft gelukkig geen gevolgen gehad. Maar 
u moet nu heel voorzichtig zijn. Het was verstandig 
om die dag niet tegelijk met mij uit te stappen; ik was al 
bang dat u dat zou doen. Dat was de man die bij u in 
de coupé zat meteen opgevallen. Hij woonde vroeger 
ooit in Döbling – en probeerde me te versieren. Zon-
der succes natuurlijk,’ voegde ze er meteen aan toe.  
 Bruchfeld zweeg.  
 ‘En u moet me vandaag ook alleen uit laten stappen 
en u mag helemaal niet meer bij ons in de straat ko-
men. Maar ik wil u een voorstel doen,’ vervolgde ze, 
alsof ze opeens een idee kreeg. ‘Wacht morgen om ne-
gen uur hier op straat op me. Dan stap ik uit bij de res-
tauratie en ga de zijweg in naar de kapel in Sievering. Ik 
wil bidden voor mijn zieke vader. U kunt dan met me 
meegaan. Is dat een goed idee?’  
 ‘Vraag je dat nog?’  
 ‘Goed dan, om negen uur. Mijn ouders gaan volgen-
de week weer naar hun huis in Döbling. Want het kan 
opeens slecht weer worden en dan moet papa weer on-
der de pannen zijn.’  
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 ‘Je vader is dus heel ziek?’ vroeg Bruchfeld vol me-
deleven.  
 ‘Tja. Aftakeling. Er is geen hoop meer. Maar de 
groeten, ik ben er bijna.’  
 Hij haalde een bosje prachtige anjelieren tevoor-
schijn, dat hij bij de tuinman had besteld. ‘Alsjeblieft,’ 
zei hij.  
 Ze keek er met tegenzin naar. ‘Ze zijn echt mooi,’ 
zei ze, ‘maar ik kan ze niet aannemen. Ze zouden met-
een vragen waar ik die vandaan heb. ‘Maar één wil ik 
graag hebben – die rode daar.’ Ze haalde hem eruit en 
bracht hem snel en vluchtig naar haar lippen. Daarna 
stopte ze de bloem in de zak van haar jurk.  
 Ze waren in Grinzing en de wagen stopte.  
 ‘Tot ziens dan!’ fluisterde ze en gaf hem al tijdens 
het uitstappen een hand.  
 Bruchfeld keek haar zo lang mogelijk na en zag dat 
ze uit de verte naar hem zwaaide.  
 
 

V 
 
Hij was laat naar bed gegaan en toen in een onrustige 
slaap gevallen, waaruit hij vroeg wakker werd. Toen 
zijn bediende binnenkwam om de luiken open te doen, 
viel er maar mat licht in de kamer en de herfstige 
boomtoppen van de tuin waren in nevel gehuld. Geen 
gunstig weer, dacht Bruchfeld, terwijl hij zich aankleed-
de. Al veertien dagen helderblauwe lucht – en vandaag 
betrekt het! Hij ontbeet en ging daarna het huis uit.  
 Het was nog vroeg en daarom liep hij langzaam 
door de straten van Unterdöbling en langs de oplopen-
de velden en wijngaarden van het dorp naar de afge-
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sproken plaats. Het was onaangenaam koud en overal 
was het nevelig. Maar de stijgende zon leek erdoorheen 
te willen dringen: van tijd tot tijd was er aan de hemel 
een licht schijnsel te zien.  
 Nadat hij tamelijk lang in de buurt van de restauratie 
op en neer gelopen was en telkens op de klok gekeken 
had, kwam eindelijk de bus waar Paula in moest zitten. 
Nu stopte hij; haar tengere gestalte in een nauwsluiten-
de, lichtgrijze regenjas kwam tevoorschijn en sloeg de 
brede zijweg in. Bruchfeld wachtte nog tot de bus op 
veilige afstand was en holde daarna achter haar aan.  
 Bij het geluid van zijn passen vertraagde ze haar ei-
gen passen en al gauw liep hij naast haar.  
 ‘Goedemorgen!’ beantwoordde ze zijn groet met een 
charmante glimlach. ‘Ik was al bang dat onze ontmoe-
ting in het water zou vallen. Toen ik vanmorgen – wij 
staan heel vroeg op, omdat we ’s avonds op tijd naar 
bed gaan – uit het raam keek, was alles even grijs. Maar 
het klaart op. Kijk maar!’ Ze wees met de punt van 
haar paraplu naar de lucht, die boven de golvende ne-
vel inderdaad een beetje blauw begon te worden. ‘Het 
wordt nog een mooie dag.’  
 ‘De mooiste van mijn leven!’ riep hij. ‘O, Paula – 
neem me niet kwalijk dat ik je bij je voornaam noem – 
je weet niet wat ik voel, nu ik na zo’n lange tijd hier 
naast je loop! Het is zo’n onnoemelijk geluk, dat ik het 
niet kan bevatten!’  
 Ze keek nadenkend naar de grond.  
 ‘Vreemd dat de mensen me altijd zo aardig vinden,’ 
zei ze zacht, alsof ze verdiept was in herinneringen. ‘Al 
van jongs af aan. Bijna niemand is er gelukkiger van ge-
worden – maar geen mens is me vergeten. U weet 
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toch’ – ze aarzelde even – ‘van Hardt – dat ik met hem 
–’  
 ‘Ja, dat weet ik,’ zei hij, ‘ik wou alleen niet –’  
 ‘Nou, weet u, nog toen hij doodging had hij mijn 
portret, dat in onze verlovingstijd geschilderd was, 
naast zich.’  
 ‘Toen hij doodging? Is hij dan overleden?’  
 ‘Ja, een jaar geleden. Hij had een heel ongelukkig hu-
welijk, want hij vond zijn vrouw helemaal niet aardig.’  
 ‘Maar waarom was hij dan –’  
 ‘Zijn familie wou het nou eenmaal – wat kon hij er-
aan doen? Er werd veel over gekletst en iedereen had 
medelijden met me. Mijn arme papa, die heel trots is, 
was laaiend – maar ik was heel blij dat het gebeurde.’  
 ‘Blij? Hield je dan niet van Hardt?’  
 ‘Jawel, ik hield veel van hem. Maar hij maakte het 
me zo verschrikkelijk moeilijk met zijn jaloezie.’  
 ‘Dat was wel te begrijpen.’  
 ‘Het was niet uit te houden. Stel je voor: ik mocht 
naar niemand kijken, want dan kon hij razend worden. 
Nou goed. Maar niemand mocht ook naar míj kijken. 
Was dat dan te doen? De mensen hebben altijd heel 
veel naar me gekeken. Kan ik er wat aan doen, als er ie-
mand naar me kijkt?’  
 ‘Nou – dat wel –’  
 ‘En verder – ik kon helemaal niet opschieten met die 
familie. Ze hebben het hoog in de bol met hun rijkdom 
– en hun gekochte adellijke titel. Ik geef helemaal niks 
om die dingen. Ik ben nooit onder de indruk van sta-
tus. Ik ga nu ook niet met u mee, omdat u Brúchfeld 
heet.’  
 ‘Dat zou ik ook niet leuk vinden,’ zei hij glimla-
chend.  
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 ‘Ik moet iemand áárdig vinden,’ zei ze nadrukkelijk. 
‘Hardt vond ik de laatste jaren helemaal niet aardig 
meer. Hij was heel dik geworden.’  
 ‘De laatste jaren? Zag je hem dan nog?’  
 Ze kreeg een hoogrode kleur. ‘Nou ja – zonder bij-
bedoelingen natuurlijk. Hij was zo ontzettend ongeluk-
kig – en mij zien was zijn enige troost. U begrijpt – als 
iemand je zo nodig heeft –’  
 Bruchfeld reageerde niet.  
 ‘Maar ik mocht het niet tegen mijn man zeggen, om-
dat hij ook van de vorige niets wist. Het werd hem niet 
verteld, toen hij me ten huwelijk vroeg. Maar van ú is 
hij op de hoogte.’  
 ‘Van míj?’  
 ‘Dat is hem verteld. Door mijn tante, die merkte dat 
ik belangstelling voor u had.’  
 Bruchfeld was onaangenaam getroffen. Het was als-
of hij een beetje als dekmantel was gebruikt. Maar dat 
gevoel ging des te sneller voorbij, toen Paula plotseling 
bleef staan en met haar paraplu naar de wegrand wees. 
‘Kijk nou eens! Dat zie je niet vaak in oktober!’  
 Hij keek waar ze wees en zag een wilderozenstruik 
die al wrange vruchten droeg. Hij keek haar vragend 
aan.  
 ‘Ziet u die roos dan niet?’  
 Inderdaad: er schitterde een late, halfopengebloeide 
roos tussen de vale groene bladeren.  
 ‘Die wil ik voor u plukken!’ En ze holde naar de 
struik.  
 ‘Je gaat je pijn doen!’ waarschuwde hij.  
 ‘Nee hoor! Ik heb dikke handschoenen aan.’ En met 
haar volle lippen op elkaar geperst trok ze niet zonder 
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inspanning de taaie stengel met de bloem van de door-
nige tak.  
 ‘Uw liefde!’ zei ze, terwijl ze hem de roos gaf.  
 ‘Klopt niet helemaal,’ zei hij en drukte de licht geu-
rende roos tegen zijn lippen. ‘Mijn liefde bloeit niet nu 
pas.’  
 Ze waren al bij de paar huizen in de buurt van de ka-
pel en al gauw verscheen ook het eenvoudige, nuchtere 
gebouw.  
 ‘Nu gaan we bidden,’ zei Paula en ze stapte naar het 
kraampje bij de omringende muur. Er lagen rozenkran-
sen, heiligenbeelden en gewijde kaarsen te koop.  
 ‘Ik ga voor mijn vader een kaars aansteken,’ zei ze 
en kocht er een.  
 Bruchfeld deed hetzelfde. ‘Een brandoffer voor 
mijn geluk,’ fluisterde hij en stapte achter haar de stille, 
schemerige kapel in, waar een paar armoedig geklede 
vrome mensen te zien waren.  
 Paula nam de kaars van hem over. ‘Hebt u een vuur-
tje?’ vroeg ze zacht.  
 Hij gaf haar het doosje. Ze ging naar het altaar waar-
boven, versierd met een krans asters, het beeld van de 
treurende Maria troonde met haar borst doorboord 
door zeven zwaarden.  
 Alle aanwezigen keken naar de lieflijke gestalte die 
nu, nadat ze even geknield had, de treden naar het al-
taar op liep en de kaarsen in twee klaarstaande kande-
laars zette en aanstak. Daarop ging ze terug, gaf Bruch-
feld het doosje en knielde in de dichtstbijzijnde bid-
stoel.  
 Hij stond niet ver weg en keek naar haar. Door het 
glas-in-lood van een votiefraam viel magisch licht op 
haar fijne, bleke gezicht. Met haar lange wimpers neer-
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geslagen en haar tengere kin op haar smalle, gevouwen 
handen was ze een aangrijpend – maar ook prachtig 
beeld, dat een steeds diepere indruk op hem maakte.  
 Ze stond eerder op dan hij verwacht had, sloeg een 
kruis en ging de kapel uit. Hij volgde haar.  
 Buiten was het plotseling opgeklaard. De laatste ne-
vels waren opgetrokken en een stralend blauwe lucht 
overspande het herfstgoud van het landschap.  
 ‘Je hebt niet lang gebeden,’ zei Bruchfeld schertsend.  
 ‘Alleen een paar Onzevaders. Ik heb niet zoveel tijd 
en we willen toch nog even bij elkaar zijn. – Maar waar 
gaan we nu naartoe?’ voegde ze eraan toe, terwijl ze 
om zich heen keek. ‘Lopen is vermoeiend voor me; ik 
ben nu al moe. En we kunnen nergens gaan zitten.’  
 ‘Dat is waar,’ zei hij een beetje verlegen.  
 ‘Weet je wat?’ zei ze na even nadenken, ‘daarboven’ 
– ze wees naar twee huisjes in de bocht van de weg – 
‘is een koffiehuis. Ze hebben ook wijn. Ik ben er al een 
keer geweest – met mijn man natuurlijk.’  
 Hij vond het vreemd dat ze dat voorstelde. Maar hij 
dacht er verder niet over na en zei: ‘Dat is prachtig! 
Zullen we dan maar?’  
 ‘Als u wilt. Ik ga wel voor.’  
 Zo liepen ze ernaartoe en al gauw kwamen ze door 
een lage poort in een kleine tuin met achterin een pri-
eel. Dat bestond uit dichte, wilde wijnranken, waarvan 
de bladeren hen tegemoet schitterden in alle kleuren 
rood.  
 ‘Is het hier niet mooi?’ zei Paula, terwijl ze aan de ta-
fel in het prieel ging zitten. ‘We worden niet gestoord, 
want rond deze tijd komt hier geen mens.’  
 Intussen was er bij de ingang een dikke, bejaarde 
vrouw verschenen, die haar schort half opnam en een 
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opscheplepel in haar hand had. Blijkbaar de waardin. 
Ze had de gasten zien binnenkomen en vroeg nu wat 
ze wilden gebruiken.  
 ‘Wat wil jij?’ vroeg Bruchfeld aan Paula.  
 ‘Ik? Niks. Ik wil alleen maar zitten.’  
 ‘Nou, dan wil ik graag wijn, mevrouw. De beste die 
u hebt.’  
 ‘Van een vorig jaar of van dit jaar?’ vroeg de waar-
din, die Paula intussen gezien had en haar met open 
mond aanstaarde.  
 ‘Van dit jaar. Vanwege de zeldzaamheid.’  
 De laatste woorden waren bestemd voor Paula, die 
nu achter de rug van de weglopende vrouw in lachen 
uitbarstte.  
 ‘Wat is er?’ vroeg hij verwonderd.  
 ‘Ach, dat mens deed zo raar! Ze herinnerde zich dat 
ze me hier al eens gezien had, maar ze wist niet meer 
wanneer en met wie. Ze keek haar ogen uit haar hoofd. 
– Maar kom toch naast me zitten!’  
 Ze schoof een stukje op en Bruchfeld ging vlak 
naast haar op de smalle houten bank zitten.  

‘O, Paula,’ zei hij na een korte stilte, ‘het lijkt wel een 
sprookje, dat we nu zo naast elkaar zitten –’  

‘Nou, ben je niet tevreden?’ vroeg ze, terwijl ze hem 
schalks van opzij aankeek.  

‘Tevreden? Mijn God, wat een woord! Ik ben zo ge-
lukkig, ik weet niet hoe ik het heb! En toch – –’  

‘Ja?’  
‘Dat we niet bij elkaar blijven – dat je niet bij míj 

kunt blijven – bij mij – voor altijd!’  
‘Dat is nou eenmaal niet anders.’  
‘Maar het zou anders kunnen worden –’  
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‘Nee, nee!’ zei ze snel en vastbesloten, terwijl ze haar 
hand, die hij gepakt had, terugtrok. ‘Geen denken aan!’  

Bij de poort verscheen de waardin weer. Ze had een 
messing dienblad met een fles wijn, twee glazen en een 
mandje met brood. Een jongetje volgde haar met een 
bord vol druiven.  

‘Zo,’ zei ze, terwijl ze alles op tafel zette. ‘Mevrouw 
wil niks drinken – maar misschien heeft ze wel zin in 
een paar pasgeplukte druiven.’ Ze glimlachte vertrou-
welijk tegen Paula en ging weg, nadat ze nog een blik 
op Bruchfeld had geworpen.  

‘Nou, drink dan!’ zei Paula, toen ze weer alleen wa-
ren. ‘Ik schenk wel in.’ Ze pakte de fles en schonk een 
van de glazen vol.  

‘En jij wilt het niet een keer proberen?’ vroeg hij.  
‘Beter van niet, al zeggen de doktoren steeds dat ik 

wijn moet drinken. Een paar druppels stijgen al naar 
mijn hoofd. Maar ik zal zeggen wat ik ervan vind.’  

Ze schonk een bodempje in het tweede glas.  
‘Op je gezondheid!’  
‘Op ons weerzien!’ riep hij, terwijl hij met haar 

klonk.  
De wijn mocht dan goed zijn, maar hij smaakte niet. 

Paula, die er nauwelijks van genipt had, vertrok haar 
mond en hij brak een stuk van het brood om de smaak 
weg te krijgen.  

‘En de druiven?’ vroeg hij nu. ‘Heb je daar geen zin 
in? De waardin heeft ze toch speciaal voor jou ge-
bracht.’  

‘Nou, als je er een met me wilt delen –’  
Ze trok haar handschoenen uit, waarbij haar smalle, 

dunne en bijna graatmagere handen zichtbaar werden – 
voor het eerst voor hem.  



 38 

‘Moet je mijn handen zien!’ zei ze blozend. ‘Die had 
ik eigenlijk niet willen laten zien.’  

Hij pakte er een en bracht hem naar zijn lippen. De 
hand voelde haast levenloos aan.  

‘Koud, hè?’ zei ze. ‘Maar ze zeggen: koude handen, 
warm hart.’  

‘Dat klopt niet,’ zei hij. ‘Je voelt toch wel hoe warm 
mijn handen zijn?’  

‘Heet,’ bevestigde ze. ‘En ze zullen die van jou ver-
warmen!’  

Hij pakte haar beide handen en bedekte de toppen 
van haar bloedeloze vingers met kussen.  

Ze liet het toe.  
‘Paula!’ fluisterde hij en legde zijn arm om haar ten-

gere lichaam, dat gewichtloos leek – terwijl hij toch ge-
noot van de aanraking.  

Ze boog haar hoofd.  
Verrukt bracht hij zijn lippen naar haar tengere hals 

en drukte een zachte kus op het glanzende plekje tus-
sen haar kleine oor en de donkere haarinplant.  

Ze huiverde even en verschoot van kleur; ze werd 
nog bleker dan anders. Haar ogen kregen een vochtige 
glans.  

Hij verloor zijn zelfbeheersing, trok haar snel naar 
zich toe en zocht haar mond.  

Ze maakte een heftig afwerende beweging.  
‘Neem me niet kwalijk!’ zei hij geschrokken. ‘Ik wist 

niet wat ik deed –’  
Ze zei niets en streek langzaam met haar handpal-

men over haar gezicht en slapen.  
Hij had zijn arm teruggetrokken en keek haar ang-

stig aan.  
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‘Laten we de druiven proeven,’ zei ze nu rustig. Ze 
pakte er een van het bord, brak hem in twee ongelijke 
helften en gaf hem de grootste. ‘Eet maar!’  

Hij kon het niet en keek zwijgend voor zich uit.  
‘Kijk toch niet zo ernstig!’ vervolgde ze, terwijl ze 

een druif tussen haar lippen schoof. ‘En zeker niet zo – 
zo – –’ Ze zocht een woord. ‘Zo’n man heb ik nog 
nooit leren kennen – je neemt alles zo serieus –’  

‘Dat moet wel. Want ik hóúd van je – ik houd ont-
zettend veel van je!’  

‘Dat geloof ik ook wel!’ zei ze half spottend. ‘Maar 
mijn God, hoe laat is het al?’  

Hij pakte zijn horloge. ‘Half twaalf.’  
‘Zo laat al! Dan moeten we gaan. Anders weet ik 

niet wat ik thuis moet zeggen.’ En ze maakte aanstalten 
om op te staan.  

‘Ik moet toch eerst afrekenen,’ zei hij.  
‘Ga het café maar in, dan kom je de waardin wel te-

gen.’  
Hij ging de bescheiden rekening betalen. Toen hij 

terugkwam, zag hij Paula al midden in de tuin staan.  
‘Je mag niet ver met me mee,’ zei ze. ‘Hooguit tot 

halverwege. Anders zouden we iemand tegen kunnen 
komen.’  

‘En wanneer zie ik je weer?’  
‘Ja, wanneer?’ antwoordde ze verstrooid, terwijl ze 

de punt van haar paraplu in het gras prikte. ‘Dat is 
maar de vraag. Zoals ik al zei, gaan mijn ouders in de 
loop van de volgende week weer naar Döbling. Daar 
heb ik het erg druk mee. Maar misschien volgende 
week donderdag. Dan ga ik naar mijn tante in Joseph-
stadt en ik neem de tram. Je kunt me half tien verwach-
ten bij Hotel Union, waar ik overstap. Heb je tijd?’  
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‘Ik zal er hoe dan ook zijn. Maar één ding nog!’  
‘Wat dan?’  
‘Of je me vergeven hebt.’  
‘Wees niet zo kinderachtig!’ antwoordde ze en liet 

haar hand vluchtig over zijn voorhoofd gaan.  
Hij pakte die hand, die weer in een handschoen zat, 

en drukte hem een paar keer aan zijn lippen.  
‘Wat heb je daaraan?’ zei ze glimlachend en keek 

met haar hoofd achterover naar hem op.  
En nu trok hij haar tegen zich aan en kuste haar ver-

leidelijke mond, terwijl ze zich half afkeerde, maar niet 
tegenstribbelde.  
 
 

VI 
 
Bruchfeld was overgelukkig. Wat hij bij Paula vreemd 
had gevonden, wat hem onaangenaam of zelfs pijnlijk 
teleurstellend had getroffen, ging onder in de heerlijke 
herinnering aan het laatste samenzijn – de betovering 
van haar schoonheid deed hem alles vergeten. Hij 
dacht er niet eens meer aan dat ze de vrouw van een 
ander was en zonder verder na te denken gaf hij zich 
helemaal over aan de verrukkingen van een hartstocht 
die zo laat was doorgebroken, nu hij nog over jeugdige 
kracht beschikte.  
 Die innerlijke emotie was nu van zijn gezicht af te 
lezen en moest zijn naaste omgeving wel opvallen. Een 
familielid van het huis waar hij gastvrijheid genoot, een 
oudere, wat boosaardige vrouw, vroeg opeens: ‘Zeg 
beste Bruchfeld, wat is er eigenlijk met je aan de hand? 
Je bent zo anders dan anders. Je bent toch niet ver-
liefd?’  
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 ‘Wat dan nog?’ antwoordde hij overmoedig.  
 ‘Dan zou ik medelijden met je hebben. Want liefde 
is een ziekte – en op jouw leeftijd extra gevaarlijk.’  
 Die woorden kwamen hard aan. Hij probeerde ze 
weg te lachen. Maar dat lukte niet en ten slotte vluchtte 
hij in gedachten naar háár die hij komende donderdag 
weer zou zien.  
 Woensdag had hij zoals gewoonlijk laat gedineerd 
met de familie. Meteen na het eten kwamen er verschil-
lende mensen op bezoek; zo’n soort ontvangst was er 
elke avond. Ze dronken koffie in de salon en zaten in 
ongedwongen groepjes te babbelen tot het theetijd 
was. Vandaag werd een vrouw die jaren geleden bij de 
opera gewerkt had, bestormd met verzoeken om iets te 
zingen. Ten slotte liet ze zich overhalen, ging achter de 
piano zitten de zong met een sonore, nog frisse en 
jeugdige stem een oud-Italiaanse kerkaria en daarna een 
paar liederen van Schubert en Schumann. Ook een van 
Bruchfeld, die achterovergeleund in zijn fauteuil zijn 
gedachten de vrije loop liet. Het kreeg een plichtmatig 
applaus en nu zei de zangeres dat ze tot slot nog O, kon 
het maar altijd zo blijven! van Anton Rubinstein ten geho-
re zou brengen: ze wist dat dat hartstochtelijk bewogen 
lied algemeen geliefd was. Ook Bruchfeld sloeg het 
muzikaal bijzonder hoog aan en hij luisterde naar het 
aangrijpende lied, dat zijn eigen stemming zo goed uit-
drukte:  
 

Geel rolt aan mijn voeten de Koer zonder smart  
Met golven als dansende lijven;  
Licht glimlacht de zon, de rivier en mijn hart –  
O, kon het maar altijd zo blijven!  
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Dat refrein, dat de zangeres steeds intenser voordroeg, 
liet elke vezel van zijn hart beven, en toen de laatste 
strofe begon:  
 

In de zwarte zee van je ogen ruist  
De sleurende stroom van mijn liefde –  

 
was hij zijn aanstormende gevoelens nauwelijks meer 
de baas. Gauw bedankte hij nog de vrouw, die onder 
stormachtig applaus opstond van achter de piano – en 
verdween ongemerkt uit de salon, waar hij het op dat 
moment niet meer uithield. Hij liep naar zijn kamer, 
pakte zijn jas en zijn hoed en ging het huis uit.  
 De nacht was allang ingevallen; donker en verlaten 
lagen de straten voor hem.  
 O, kon het maar altijd zo blijven! klonk het na in zijn ge-
dachten, en onwillekeurig liep hij in de richting van het 
plein waar hij Paula teruggevonden had. Er was nauwe-
lijks iemand op straat, er reed geen rijtuig en zijn pas-
sen klonken eenzaam op het plaveisel.  
 Nu stond hij voor het huis. De bomen in het voor-
tuintje waren gedeeltelijk al kaal en hij zag door de tak-
ken heel het mooie huis, dat verlicht werd door een 
gaslantaarn vlakbij. Op beide verdiepingen waren de 
rolgordijnen neergelaten en er drong geen licht naar 
buiten. Alleen op de bovenste verdieping, helemaal in 
de hoek, scheen er gedempt licht achter twee ramen 
zonder gordijnen. Woonde ze daar? Hij wist het niet – 
maar hij had het gevoel dat het zo moest zijn.  
 Hij liep aan de overkant heen en weer met zijn ogen 
gericht op de doorzichtige ramen, waarachter hij de va-
ge omtrekken van het vertrek en het koord van een 
hanglamp dacht te zien. De nachtlucht streek koud en 
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scherp rond zijn gezicht en af en toe kwam er vanaf de 
Türkenschanze door de smalle zijstraat een hevige 
windvlaag.  
 Maar was er daarboven nu geen schim van een 
vrouw te zien? Hij vergiste zich niet. Ze liep in de ka-
mer heen en weer.  
 Was dat Paula? Zijn kloppende hart zei dat zij het 
was. Hij huiverde van onzegbaar geluk. Kwam ze nu 
maar naar het raam! Keek ze maar naar beneden!  
 Maar dat gebeurde niet. De gestalte verdween.  
 Hij stond te turen.  
 Weer die schaduw! Helemaal achter in de kamer…  
 Hij bleef nog even staan, maar besefte toen dat hij 
naar huis moest, waar zijn afwezigheid vast allang was 
opgevallen. Met een laatste blik op het gedempte licht 
daar boven holde hij weg.  
 Het gezelschap zat nog in de salon, toen hij binnen-
kwam. Maar bijna tegelijkertijd verscheen er een be-
diende met de mededeling dat de thee klaarstond. 
Gauw gaf hij de dichtstbijzijnde dame een arm. ‘O, kon 
het maar altijd zo blijven!’ zong hij halfluid, met zijn 
gedachten ergens anders.  
 De dame keek hem verrast aan; daarna stapten ze 
met de andere gasten door de helderverlichte, met aza-
lea’s versierde vestibule naar de eetkamer.  
 
 

VII 
 
Het was een onvriendelijke oktoberochtend, toen hij 
op de afgesproken tijd voor Hotel Union verscheen. Aan 
de hemel joegen, voortgedreven door een stevige 
noordwester, donkere wolken, die zich in regenbuien 
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dreigden te ontladen. Bruchfeld sloeg de kraag van zijn 
jas op. Hoe lang had hij dergelijke ontmoetingen al niet 
meer gehad! En hij stond verbaasd dat hij nu weer zo 
op avontuur uit was.  
 Hij hoefde niet lang te wachten, want uit Döbling 
kwam er al een tram aangebeld. Toen die stopte, ver-
scheen Paula op het balkon en sprong losjes de treden 
af. Om niet op te vallen bleef Bruchfeld op een afstand 
en liet haar naar zich toe komen.  
 ‘Was ik niet precies op tijd?’ zei ze met een wat aan-
stellerig antwoord op zijn groet. ‘Maar wat is het koud 
vandaag!’ Ze rilde en trok haar pelerine dichter om 
haar schouders.  
 ‘Dat zag ik aankomen,’ zei hij. ‘Het vroor gister-
avond al behoorlijk. Ik liep in het donker op en neer 
voor je huis.’  
 ‘O ja? Wanneer dan?’  
 ‘Zo tussen negen en tien.’  
 ‘Toen sliep ik al. Maar wat deed je daar dan?’  
 ‘Hoe kun je dat nou vragen? Ik verlangde naar je. En 
ik had ook het idee dat ik je zag. Maar dan alleen je 
schaduw, die in de kamer heen en weer liep.’  
 ‘Tussen negen en tien?’  
 ‘Ja.’  
 ‘Dan was ik het in elk geval niet. Want we gingen 
gisteren al voor negenen naar bed. Er brandde rond die 
tijd geen licht meer in ons appartement.’  
 ‘Je woont toch op de tweede verdieping?’  
 ‘Nee hoor! Op de eerste.’  
 ‘Daar waren alle ramen donker.’  
 ‘Zie je wel? Je zat er dus helemaal naast.’ Ze moest 
lachen.  
 Dat lachen vond hij pijnlijk, maar hij zei niets.  
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 ‘Eigenlijk moet ik nu overstappen voor Josephstadt,’ 
vervolgde ze besluiteloos, ‘maar de wagens zijn altijd 
zo vol; we zouden nauwelijks met elkaar kunnen pra-
ten. Het beste is om te gaan lopen.’  
 ‘Zoals je wilt.’  
 ‘Maar het eerste gedeelte van de Währinger Straße 
mag je niet naast me lopen. Dat kan pas in de Spital-
gasse. Dan gaan we de Lazaretgasse in, waar altijd maar 
heel weinig mensen zijn.’  
 Ze ging ook meteen op weg en hij volgde haar op 
een afstand aan de andere kant van de straat. Wat weet 
ze de eenzame wegen goed te vinden, dacht hij in stilte 
en hield de gracieuze gestalte in het oog, die naar ge-
woonte met een lichtgebogen hoofd op het drukke 
trottoir liep. Twee jonge mannen passeerden haar nu 
en keken nogal brutaal onder de rand van haar hoed. 
Ze keken ook naar haar om en Bruchfeld zag dat Paula 
ook een hoofdbeweging maakte.  
 Dat vond hij zo vervelend om te zien, dat hij, toen 
hij eindelijk naast haar liep, geen woorden vond om het 
gesprek voort te zetten. Zij zweeg ook. Pas toen ze 
even later de Lazarettstraße insloegen, keek ze hem 
plotseling van opzij aan en zei: ‘Weet je dat ik je al wou 
schrijven?’  
 ‘Schrijven? En waarom?’  
 ‘Om je te vertellen dat we niet meer met elkaar om 
kunnen gaan.’ En toen ze zag hoe pijnlijk getroffen hij 
was, vervolgde ze, blijkbaar om te sussen: ‘Maar ik was 
bang dat die brief je zou kunnen kwetsen –’  
 Ze wist er blijkbaar geen raad mee en keek onzeker 
voor zich uit.  
 ‘Nou,’ zei hij na een stilte, ‘het was misschien beter 
geweest, als je geschreven had; dan had ik het waar-
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schijnlijk beter kunnen verwerken. – Maar mag ik vra-
gen hoe je tot dat plotselinge besluit –’  
 ‘O, maar het was geen plotseling besluit,’ antwoord-
de ze snel. ‘Je weet dat ik meteen aan het begin – – In 
één woord: dat kan ik mijn man niet aandoen.’  
 ‘Nou dan,’ zei hij geërgerd over de afwijzing, die 
hem rauw op zijn dak viel, ‘ik ben ook nooit van plan 
geweest om je te laten twijfelen aan je plicht, en als ik 
geweten had dat je gelukkig getrouwd bent –’  
 ‘Waarom twijfelde je daaraan? Dat heb ik je toch 
meteen gezegd.’  
 ‘Goed, maar ik geloofde het niet. Ik dacht aan je 
verleden en trok daar heel verkeerde conclusies uit, 
moet ik nu toegeven.’  
 ‘Ja, je hebt je vergist. Je bent nou eenmaal niet nor-
maal.’  
 ‘Hoe bedoel je?’  
 ‘Je bent zo overspannen, zo romantisch. Je hebt heel 
vreemde ideeën, net als alle kunstenaars. Ik ben maar 
heel gewoontjes en begrijp zulke mannen helemaal 
niet. Ook heb ik wat dat betreft al een heel vervelende 
ervaring gehad.’  
 ‘Met een kunstenaar?’  
 ‘Het was juist geen kunstenaar – maar een bijzonder 
excentrieke man. Een rijke buitenlander, die hier op 
doorreis was. Het is drie jaar geleden. Het was op een 
concertavond bij Zögernitz dat ik hem leerde kennen. 
De zaal was overvol en er was alleen nog plaats aan de 
tafel waar ik met mijn man zat. We raakten natuurlijk 
in gesprek – en hij werd meteen tot over zijn oren ver-
liefd.’  
 ‘Nou, dat is toch nog geen bewijs –’  



 47 

 ‘Nee – maar hij deed alles om me te veroveren – hij 
wou zelfs dat ik me van Viktor liet scheiden en met 
hem naar Hamburg ging, waar hij woonde.’  
 ‘En wat voelde jij voor hem?’  
 ‘Niks, helemaal niks. Want ik vond hem niet aardig. 
En ook als ik hem aardig gevonden had, was ik toch 
niet weggegaan bij mijn man. Want een vrouw mag 
niet scheiden van haar man, als die echt van haar 
houdt.’  
 ‘Nou, dat hangt van de omstandigheden af. Er kun-
nen gevallen zijn dat je wel móét scheiden. Want een 
eerlijke breuk is altijd beter dan twijfelachtige trouw.’  
 ‘Nee hoor!’ riep ze, maar voelde meteen dat ze zich 
met die bewering blootgaf en kreeg een kleur. ‘Tenzij,’ 
voegde ze eraan toe, ‘je echt veel van een ander houdt. 
Maar dat was, zoals ik zei, echt niet het geval. Ook was 
Viktor er zo ongelukkig mee.’  
 ‘Hij wist het dus?’  
 ‘Natuurlijk. Die vent draafde zo door. Dagenlang 
stond hij onder mijn raam – en ten slotte wou hij ons 
huis binnendringen. Ik durfde niet eens meer de straat 
op.’  
 ‘En gaf je toch geen aanleiding tot dat gedrag? Gaf 
je hem soms hoop –’  
 ‘Absoluut niet,’ onderbrak ze hem, maar kreeg met-
een weer een hoogrode kleur. ‘Hoe kon ik trouwens 
weten wat die man zich inbeeldde? Uiteindelijk, toen 
hij zag dat alles tevergeefs was, heeft hij zich doodge-
schoten. Hij was de enige zoon van zijn moeder en die 
kwam naar Wenen om me bittere verwijten te maken. 
Maar wat kon ik eraan doen?’  
 ‘O, vast en zeker niks,’ antwoordde hij en keek haar 
met een soort afgrijzen aan. Haar knappe gezicht had 
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iets onzegbaar kils en brutaals gekregen – een afschrik-
wekkende verscherping van het trekje dat hij toen zo 
onaangenaam gevonden had.  
 ‘En jíj ben ook zo geëxalteerd in je liefde,’ vervolgde 
ze.  
 ‘Misschien. Maar ik kan je wel vertellen dat ik mezelf 
niet dood zal schieten.’  
 ‘Dat zou ik ook niet willen,’ zei ze en stak haar hand 
op als om alle schuld van de hand te wijzen. ‘Laten we 
liever goede vrienden blijven. We spreken elkaar wan-
neer we elkaar toevallig zien en je kunt altijd een eind 
met me meelopen.’  
 Hij zweeg.  
 ‘Ik wil je ook een foto van mezelf geven. Een heel 
goedgelukte foto uit mijn jeugd. Hij is bij een vriendin, 
die in Linz woont. Ze zal me de foto toesturen en ik 
zal een reproductie laten maken. Als je over een week 
of twee ’s morgens tussen negen en half tien in de 
buurt van mijn huis bent, kun je hem krijgen. Rond die 
tijd ga ik elke dag naar mijn ouders.’  
 Ze waren al de Pelikangasse ingegaan en liepen in de 
richting van de Alserstraße.  
 Paula bleef staan.  
 ‘Nu moet ik alleen verder. Mijn tante woont op de 
hoek van de Kochgasse en zou ons uit het raam kun-
nen zien.’ Ze sloeg haar grote, donkere ogen naar hem 
op en stak haar hand uit. ‘Het ga je goed,’ zei ze lang-
zaam.  
 Een nameloos verdriet overviel hem. ‘Het ga je 
goed,’ zei hij.  
 Ze liep weg. Aan het einde van de straat draaide ze 
zich om en zwaaide een afscheidsgroet.  
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 Bruchfeld bleef onbeweeglijk staan. Ten slotte lachte 
hij kort en bitter en keerde om.  
 
 

VIII 
 
Wat een dwaas was hij geweest! Al bij het eerste ge-
sprek met Paula had hij gemerkt hoe weinig weerklank 
zijn verliefdheid bij haar vond, hij had gemerkt hoe 
weinig ze met haar hele karakter leek op de voorstelling 
die hij zo lang van haar had gehad – en toch had hij de 
waarschuwende stemmen in zijn hart overstemd en 
met ongekende zelfverblinding vastgehouden aan die 
zinloze liefde, tot hij vandaag eindelijk afgewezen was! 
Er ging een huivering door hem heen. Maar wat maak-
te het uit? Wat moest hij met een vrouw in wie hij zich 
zo vergist had – die geen sprankje echt gevoel had? 
Met een vrouw die niets anders was dan een harteloze 
kokette – zo niet nog iets ergers, ondanks die vreemde 
trouw aan haar man? Zijn trots, zijn gevoel van eigen-
waarde kwam in opstand en onwillekeurig stampte hij 
bij het lopen minachtend op het plaveisel.  
 Toch kon hij het verdriet dat vaag bleef schrijnen 
niet de baas, en hij moest al gauw toegeven hoeveel hij 
van die vrouw hield. Waar hij nu ook was, in zijn een-
zame kamer, in de drukke salon, in het theater, in het 
tafelgezelschap ’s avonds bij Gause met kunstenaars en 
schrijvers – overal dacht hij aan Paula. Op straat was 
hij bang om haar tegen te komen – en toch keek hij 
voortdurend naar haar uit, hij keek in elke bus of hij 
het bleke gezicht met de donkere ogen kon ontdekken. 
Toen hij op een concert een van zijn eigen symfonieën 
moest dirigeren, speurde hij met schuwe blikken of ze 
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in de zaal zat, al wist hij dat ze er niet over piekerde om 
hier te verschijnen. En het kostte hem vaak al zijn 
energie om ’s morgens niet langs het bekende huis met 
het voortuintje te lopen…  
 Het was een afmattende, onwaardige toestand, waar 
hij tot elke prijs uit moest zien te komen. Maar hoe? 
Hij begreep dat er maar één manier was: de reis naar 
Italië. Maar hij wilde niet naar Venetië, wat hij oor-
spronkelijk van plan was geweest. Nee, in die halfver-
zonken stad bloeide immers de moerasbloem van de 
armoede: de zonde, en daar liepen vrouwen rond die 
hem aan zouden kijken met de grote, donkere ogen 
van Paula. Ook niet naar Rome, waar alle hartstochten 
van heden en verleden warrig in elkaar staken. Alleen 
in het lichte, zonnige Florence, bij de verheven figuren 
van Michelangelo, voor de schilderijen vol onschuld 
van Fiesole zou hij kunnen vergeten en zijn zielenrust 
terug kunnen vinden! Al bij de gedachte kreeg hij een 
opgelucht gevoel. Daarheen dus! Daarheen! Maar hij 
kon niet weg. Artistieke verplichtingen die hij aange-
gaan was hielden hem nog hier.  
 Intussen was de termijn verstreken die Paula met be-
trekking tot haar foto had genoemd. Al was Bruchfeld 
van plan om er niet meer aan te denken, hij deed het 
toch. Wat wilde ze eigenlijk met die foto? Toch niets 
anders dan hem op een goedkope manier over de te-
leurstelling heen helpen? Hij zou er om zo te zeggen 
mee afgescheept worden. Maar was het ook werkelijk 
zo? Misschien deed hij haar onrecht. Hij had nu het 
idee of ze toch een plotseling warm gevoel gevolgd was 
– alsof haar stem bij het afscheid licht gebeefd had. 
Ook had ze immers gezegd dat ze altijd blij zou zijn 
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hem te zien. En zou hij haar nu vergeefs laten wach-
ten? Nee, hij moest de foto in ontvangst nemen!  
 En zo liep hij op een vrieskoude novemberochtend 
uiteindelijk toch de brede straat af. Een eindje voor 
hem liep een jonge, slanke officier en zijn lange gestalte 
viel nog meer op door de lange, grijze jas die hij droeg. 
Op het plein ging hij langzamer lopen en keek met ge-
spannen aandacht rechts omhoog. Naar de ramen van 
Paula! ging het door Bruchfeld heen. Maar de officier 
keek al weer een andere kant uit en bewoog zich met 
snellere pas voorwaarts, tot hij verdween in de richting 
van de stad.  
 Bruchfeld onderdrukte het boze vermoeden dat bij 
hem opgekomen was en maakte aanstalten om op Pau-
la te wachten. Een vreemde gevoelloosheid overviel 
hem nu, maar hij voelde wel het kloppen van zijn hart.  
 Het duurde niet lang of ze verscheen voor het huis 
en liep over het plein naar de straat waar Bruchfeld was 
gaan staan. Toen ze hem uit de verte zag, schrok ze 
zichtbaar en wilde blijkbaar een andere richting inslaan. 
Maar ze bedacht zich en liep snel op hem af. Ze droeg 
een donkere, met bont afgezette overjas; een lichtgrijs, 
bijna wit hoedje, versierd met fluweel en een veertje 
stond prachtig bij haar gezicht, dat er verrassend fris en 
blozend uitzag.  
 ‘Jij hier, beste vriend?’ zei ze haastig en zichtbaar 
verlegen. ‘Ik had nauwelijks meer verwacht dat je – 
Maar het spijt me! Ik heb vandaag geen tijd om met je 
te praten. Ik moet meteen naar mijn ouders. Papa’s 
toestand is erg verslechterd. Er moet een andere dokter 
bij komen – die verwachten we net rond deze tijd. En 
daar wil ik wel bij zijn –’  
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 ‘O, dat begrijp ik best,’ zei hij. ‘Ik ben ook alleen 
maar gekomen, omdat je – zo goed was om je foto…’  
 ‘O ja, de foto! Die heb ik nog niet. Dat wil zeggen: 
ik heb hem niet bij me. Eigenlijk heeft de fotograaf me 
in de steek gelaten. Maar als je de komende zaterdag – 
dus over een week – weer komt, dan krijg je hem. 
Wacht alleen niet hier, waar iedereen je kan zien. Mis-
schien daar verderop bij de eerste villa’s. Ik kom in elk 
geval. Het beste!’ En daarmee sloeg ze de straat in en 
holde weg.  
 Daar stond hij nu. Hij had het zelf gewild en mocht 
niet vreemd opkijken dat het zo gegaan was. Hij be-
sloot om ook maar weg te gaan. Maar waarheen? Hij 
had wel met kennissen afgesproken in de pas geopende 
tentoonstelling in het kunstenaarshuis. Maar ze zouden 
elkaar pas om twaalf uur zien, en nu was het net half 
tien. Hij begon dus doelloos te slenteren, waarbij hij 
zijn gevoelens en gedachten de vrije loop kon laten. Hij 
ging meteen bij de oude Linienkapelle linksaf en nam 
de weg door de stille straat naar het Franz-Josef-Bahn-
hof. Hij kwam uit bij de Brigitta-Brücke. Maar die lag 
wel erg ver uit de koers en hij liep de kant van Rossau 
en Althan uit. Wat was hij lang niet in die wirwar van 
straten en steegjes geweest, waar sommige er nog net 
zo uitzagen als toen hij jong was! Lage en al bijna ver-
vallen huizen, onooglijke winkeltjes en keldertjes en 
verwaarloosde eethuisjes. En vlak daarnaast pasge-
bouwde, onafzienbare rijen hoge, glanzende gebouwen, 
die heel nieuwe verkeersaders vormden en onvermoe-
de doorkijkjes openden. Toch wandelde hij hier, waar 
nauwelijks een wagen ratelde en zich maar weinig men-
sen lieten zien, als in een vreemde, vergeten en verdwe-
nen verte…  
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 Maar was dat Paula niet, die daar aan het andere 
eind van de oude, lange straat die hij juist was ingesla-
gen, naderde aan de arm van een officier? Dezelfde 
jonge, slanke officier die hij vandaag al eens gezien 
had? Ja, ze was het: haar witte hoedje schitterde al van 
ver. En het paar, dat zich hier blijkbaar heel veilig 
voelde, liep dicht en teder tegen elkaar gevlijd – zíj met 
een veelzeggende oogopslag en híj met zijn gezicht 
naar haar toe.  
 Bruchfeld wist niet meteen wat hij beginnen moest. 
De straat was heel smal; een confrontatie leek onver-
mijdelijk, als hij niet meteen rechtsomkeert maakte of 
een poort in stapte. Maar voor hij een besluit kon ne-
men, had Paula hem al gezien. Ze schrok zo dat ze 
doodsbleek werd en zich aan de arm van de officier 
vast moest klampen. Die keek ontzet naar haar en 
daarna onderzoekend voor zich uit, maar hij zag 
Bruchfeld niet meer. Die was al verdwenen in een 
klein, armoedig eethuisje dat hij heel dichtbij had ont-
dekt.  
 Binnen was, behalve een man die in de gelagkamer 
achter een leeg glas zat, alleen de waard te zien met een 
fluwelen mutsje op zijn hoofd. Zijn slaperige gezicht 
stond verbaasd, toen hij de gast zag.  
 Bruchfeld ging naar de andere kamer en bestelde 
wijn. Daarna ging hij met zijn rug naar het raam zitten. 
Hij wilde die twee niet voorbij zien komen, als ze dat al 
van plan waren.  
 Zo bleef hij een halfuur totaal verstijfd zitten. Hij 
dacht en voelde niets. Ten slotte betaalde hij de wijn, 
waar hij niet van gedronken had, stond op en ging weg.  
 Hij was nog maar een paar passen ver, toen hij langs 
een uitdragerij kwam, waarvoor tussen andere spullen 
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een spiegel hing. Onwillekeurig keek hij erin – en 
schrok van het beeld hem aankeek. Aan de grond ge-
nageld bleef hij staan. Ja, dat vlezige, opgezette gezicht 
met die grijzende baard was van hem! En wat zag die 
hele gestalte er gedrongen uit met zijn opgetrokken 
schouders! Zo onomstotelijk duidelijk had hij zichzelf 
nog nooit gezien. En als een plotseling inzicht schoot 
de uitspraak van Schopenhauer hem te binnen:  
 Alles wil op zijn eigen gebied verworven worden. Liefde, 
schoonheid en jeugd worden alleen verworven door liefde, schoon-
heid en jeugd.  
 Dat zag hij nu. Natuurlijk was die zin niet helemaal 
van toepassing. Paula was niet meer jong van jaren en 
ouder, veel ouder dan de officier. Maar ze had de ge-
heimzinnige, onvergankelijke bekoring van bepaalde 
vrouwen van wie de schoonheid in zijn verval bijna 
nog aanlokkelijker was dan in zijn bloei. Zelfs als ma-
trones hadden ze een gevaarlijke bekoring, waar nie-
mand de spot mee kon drijven. Hij dacht aan Ninon de 
Lenclos. Hoeveel hartstocht zou Paula nog teweeg-
brengen? En híj – hij was een oude man, die ijdel ge-
noeg was geweest om te denken dat iemand nog van 
hem kon houden! –  
 Al was dat besef voor hem nog zo beschamend, het 
had toch iets verlossends. Hij besefte dat het allemaal 
zijn eigen schuld was, en terwijl hij nu langzaam naar 
de stad liep, voelde hij zich steeds opgeluchter, steeds 
vrijer. Zo stapte hij bijna opgewekt het kunstenaarshuis 
binnen, bekeek de schilderijen aandachtig, at daarna 
met zijn vrienden in een bekend restaurant – en ’s 
avonds volgde er een uitnodiging voor de opera, waar 
een nieuw ballet werd opgevoerd. Maar de aanblik van 
de vele vrouwelijke gestalten op het toneel bedrukte 
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hem. Hij moest weer aan Paula denken en plotseling 
vond hij dat een van de jonge ballerina’s oppervlakkig 
op haar leek. Het verdriet kwam weer op en joeg hem 
weg, nog voor het eind van het tweede bedrijf.  
 Toen hij thuiskwam, gaf de portier hem een briefje. 
Een dame was het in het donker komen brengen met 
de mededeling dat het dringend was.  
 Bruchfeld vermoedde al van wie het was. Met klop-
pend hart stak hij het bij zich, en toen in zijn kamer de 
kaarsen brandden, maakte hij het open. Zijn hand 
beefde daarbij heftig – wat was hij nog zwak! In vreem-
de krulletters las hij nu het volgende:  
 

Liefste vriend,  
Oordeel niet voor je me gehoord hebt. Ik heb de schijn tegen – 
maar ben onschuldig. Alles zal je duidelijk worden, als je, zo-
als we al afgesproken hadden, komende dinsdag of woensdag 
naar de vaste plaats komt. Ik smeek je om te komen. Zonder 
jouw respect kan ik niet leven – en met jouw minachting nog 
minder. Ik heb nooit van iemand anders gehouden dan van 
jou.  
 Je ongelukkige oude vriendin.  

 
Hij gooide het blaadje op tafel. Leugens! Belachelijke, 
smakeloze leugens! En toch, als het waar was? Als ze… 
Bij die gedachte voelde hij een sprankje geluk in zijn 
hart. Onzin! Leugens! Afschuwelijke, platte leugens, 
om hem nu te lokken, zijn verstand te benevelen en 
zijn mond, die een geheim kon verraden, met haar lip-
pen te verzegelen! O, ze wist dat het zou lukken, als hij 
het in zijn hoofd haalde om haar roep te volgen! Dan 
was hij voor altijd de dwaas en de slaaf van die vrouw! 
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Onwillekeurig dacht hij aan haar man. Wat een huwe-
lijk was dat!  
 Maar zou ze hem onder alle omstandigheden niet 
weten te vinden? Hij wist dat ze ondanks al haar ver-
dorvenheid schaamte en angst voor hem voelde; voor 
haar rust en zekerheid moest ze hem nu tot elke prijs 
proberen terug te winnen. Daarom moest hij hier ook 
niet blijven; hij moest weg – en meteen.  
 Al de volgende dag trof hij alle voorbereidingen. 
Zijn huisgenoten waren heel verbaasd over die plotse-
linge haast en probeerden hem nog tegen te houden. 
Maar hij zei dat hij niet langer mocht aarzelen, omdat 
hij niet midden in de winter in Florence aan wilde ko-
men. Daarom lieten ze hem gaan. Hij had zijn grootste 
verplichtingen op een goede manier kunnen regelen; de 
rest liet hij zitten, want er dreigde gevaar.  
 Toen hij naar het station reed, viel de eerste sneeuw 
uit de avondhemel.  
 
 

IX 
 
Twee jaren waren er sindsdien voorbijgegaan, toen 
bankemployé Viktor Jaksch uit het koffiehuis waar hij 
laat in de middag altijd zat, naar huis kwam. Het was 
een keurig, klein appartement, voorzien van de gebrui-
kelijke mooie meubeltjes uit de grote meubelzaken en 
het bestond, behalve uit een keuken en een piepklein 
halletje uit twee kamers, waarvan er een als echtelijke 
slaapkamer werd gebruikt. Een zijkamertje leek het 
boudoir van zijn vrouw.  
 Het was een vochtige, koude avond en in de smalle 
tegelkachel van de eerste, al door een lamp verlichte 
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kamer brandde een behaaglijk vuurtje. Jaksch hing zijn 
jas en hoed op en ging daarna naar de slaapkamer, waar 
hij zijn grote en lompe voeten bevrijdde van de nauwe 
halve laarzen en in gemakkelijke huisschoenen van 
zacht, geel leer liet glijden. Daarop ontdeed hij zich van 
zijn jasje en trok een gloednieuwe kamerjas aan, die 
van voren op zijn borst een blauwe voering had. Ook 
zijn das deed hij af en knoopte, nadat hij voor de toilet-
spiegel een kaars had aangestoken, een bont, zijden 
sjaaltje om zijn hals. Hij vond dat hij er nu heel schil-
derachtig uitzag – en vooral goedgeconserveerd voor 
zijn leeftijd. Zijn haar was overigens al zo dun, dat je 
eventueel van een kaal hoofd kon spreken, maar zijn 
voorhoofd was indrukwekkender en zijn energiek op-
gedraaide snor dwong nog meer respect af. Kortom: 
Jaksch was bijzonder tevreden met zichzelf. Hij draaide 
een kwartslag en wierp een laatste blik in de spiegel, 
blies de kaars uit en ging terug naar de eerste kamer, 
waar hij vol verwachting in een leunstoel ging zitten.  
 Toen hij na het eten naar het koffiehuis ging, was 
zijn vrouw een eindje meegelopen en had daarna, om 
bij een paar mensen op bezoek te gaan, afscheid van 
hem genomen en beloofd op tijd weer thuis te zijn. 
Nou, dat was niet het geval, maar ze zou vast gauw ko-
men.  
 Jaksch was een beetje ongeduldig. Hij had zich op 
deze avond bijzonder verheugd. Vanmorgen had hij op 
kantoor namelijk de vertrouwelijke mededeling gekre-
gen dat hij met ingang van het nieuwe jaar een niet on-
aanzienlijke salarisverhoging kon verwachten. Hij had 
dat langverwachte nieuws al tijdens het eten aan zijn 
vrouw verteld, maar wilde de blijde gebeurtenis nu vie-
ren in intieme kring. Toen hij langs een slijterij kwam, 
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had hij een fles refosco in papier laten wikkelen, omdat 
hij wist dat zijn vrouw daar wel een slokje van lustte; 
bij het avondeten, dat het dienstmeisje al klaargemaakt 
had, zou de fles ontkurkt worden en de opwarming 
door de wijn zou het begin zijn van een heimelijk lief-
desuurtje, waar hij des te meer naar verlangde, omdat 
hij lang genoeg onbestorven weduwnaar geweest was. 
Zijn vrouw had in de zomer eerst kuuroord Franzens-
bad nodig gehad – en daarna een eindeloze behande-
ling in een beroemde zenuwinrichting. Die had tot ver 
in oktober geduurd – maar ook wonderen bewerkt. 
Zijn Paula was gezond en fleurig als een jong meisje te-
ruggekeerd in zijn verlangende armen. Toch moest hij 
– op doktersadvies – nog steeds een zekere onthou-
ding in acht nemen. Hij was tot nu toe zo volgzaam 
mogelijk geweest. Maar vandaag moest en zou hij ein-
delijk zijn volle loon krijgen!  
 Half negen! En ze was er nog steeds niet! Hij stond 
op en begon door de kamer te ijsberen. Daarbij schoot 
hem te binnen dat hij zoals altijd ook een avondkrant 
gekocht en bij zich gestoken had; in het koffiehuis 
werd hij door het vaste partijtje biljart in beslag geno-
men en kwam er maar zelden toe om de kranten in te 
kijken. Hij trok hem nu uit de zak van zijn jas, ging zit-
ten, schoof onder het volle licht van de lamp en begon 
te lezen.  
 Bij pagina twee keek hij verbaasd op en las met ge-
spannen aandacht een bericht dat hem bijzonder leek 
te interesseren.  
 Daarop ging de bel – en de langverwachte kwam 
binnen. Ze was in halve rouw, want eind vorig jaar had 
ze haar vader verloren.  
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 Hij vloog op haar af, sloeg zijn armen om haar heen 
en kuste haar een aantal keren.  
 ‘Mag ik eerst even mijn hoed afdoen?’ riep ze tegen-
stribbelend en ging naar de slaapkamer, waar ze ook 
haar jas van haar schouders liet glijden. Daarna kwam 
ze terug, terwijl ze haar haren aan haar slapen glad-
streek. Hij bekeek haar met een dronken blik.  
 Ze zag er ook werkelijk hartveroverend uit. Haar fi-
guur was gevuld en bijna mollig geworden. Haar vroe-
ger zo vale gezicht had een gezonde, gebruinde kleur 
gekregen, zodat ze met haar rode lippen en haar grote 
ogen met de donkere schaduwen wel een creoolse leek.  
 ‘Je bent laat, engel!’ zei hij en terwijl hij ging zitten, 
trok hij haar op zijn knie.  
 Het liet haar onverschillig. ‘Je weet toch dat mama 
me nooit laat gaan. Ik ben ook nog in Josephstadt ge-
weest. Het gaat niet goed met tante. – Nog nieuws?’ Ze 
greep naar de krant die op tafel lag. Ze las meestal al-
leen de advertenties en liet zich de rest graag vertellen.  
 ‘Nieuws? Nou ja – eigenlijk iets voor jou –’  
 ‘Wat dan?’  
 ‘Er is iemand overleden.’  
 ‘Wie?’  
 ‘Nou, die – die – hoe heet hij ook weer? Je eerste 
liefde. Nou, lees zelf maar!’ Hij wees het bericht met 
zijn vinger aan.  
 Bij de woorden je eerste liefde had ze een kleur gekre-
gen. Nu las ze, nog steeds op zijn schoot, over de tafel 
gebogen, het volgende:  
 

† Leo Bruchfeld. Uit Florence bereikte ons het bericht: Giste-
ren is hier de Oostenrijkse musicus en componist dr. Leo 
Bruchfeld na een kort ziekbed overleden. Hij verbleef al twee 
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jaar in onze stad, om bijna volledig teruggetrokken te werken 
aan een grote compositie, die ook onder de titel “Requiem van 
de liefde” in zijn nalatenschap gevonden is.  

 
De door de redactie bijgevoegde necrologie las ze niet 
meer. Ze was opgestaan en zag nu zo bleek, dat in haar 
gezicht het blauwige vlechtwerk van de aderen tevoor-
schijn kwam.  
 ‘Mijn God! Paula!’ riep hij geschrokken. ‘Wat dom 
van me dat ik je dat liet lezen –’  
 ‘Niks aan de hand,’ zei ze en ging langzaam met haar 
hand over haar voorhoofd.  
 ‘Wel iets aan de hand! Het heeft je erg aangegrepen. 
Heb je hem dan werkelijk – –? Kijk, ik ben op zoveel 
mannen jaloers geweest – maar nooit op hém.’  
 ‘Het stelde ook niks voor.’ Ze draaide zich om.  
 Het dienstmeisje kwam de kamer binnen om de tafel 
te dekken, terwijl Paula zich op de sofa liet zakken en 
peinzend voor zich uit keek.  
 Wat dom van me, zei Jaksch tegen zichzelf, dat ik 
die krant niet meteen verstopt heb. Nou is alles ver-
pest.  
 Ze gingen aan tafel. Paula schepte hem op.  
 ‘En jij?’ vroeg hij.  
 ‘Je weet toch dat ik ’s avonds nooit wat eet?’  
 Ze schepte overigens een beetje op haar bord en 
nam een hapje.  
 Hij ontkurkte de fles.  
 ‘Refosco,’ zei hij.  
 Ze gaf haar glaasje aan. Hij schonk in en ze dronk.  
 Geleidelijk begon haar gezicht te gloeien…  
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’s Nachts merkte hij dat ze niet kon slapen, al lag ze 
heel rustig naast hem.  
 ‘Kun je niet slapen?’ fluisterde hij.  
 ‘Laat me maar.’  
 
’s Morgens was ze zoals gewoonlijk in bed gebleven, 
terwijl hij in de zijkamer ontbeten had en nu, klaar om 
naar kantoor te gaan, naast haar kwam staan.  
 ‘Paula, Mooie, goddelijke vrouw van me!’ Hij boog 
naar haar voorover en liefkoosde haar. Ze liet het ge-
beuren en stak haar hand uit om gedag te zeggen.  
 Toen hij weg was, bleef ze een tijd onbeweeglijk lig-
gen met haar ogen dicht. Daarna stond ze op, waste 
zich en kamde voor de spiegel haar lange, dikke haar, 
waarin al een paar zilveren draden glansden.  
 Toen ze helemaal aangekleed was, ging ze voor een 
raam staan en keek naar buiten. Daarna zette ze haar 
hoed op, deed haar jas aan en nadat ze het dienstmeisje 
met een rustige stem een paar taken had gegeven, ging 
ze het huis uit. Haar gezicht zag er vandaag weer wat 
bloedeloos uit, waardoor het een gelige zweem kreeg. 
Met geloken wimpers liep ze langzaam de trap af, ging 
het gebouw uit en sloeg rechtsaf.  
 Daar waar Bruchfeld ooit gestaan had, stond een 
heel voornaam uitziende heer. Hij was niet jong meer, 
maar nog lang niet oud en in zijn houding en gezicht 
duidelijk een man van de wereld, die vrouwen zo aan-
trekkelijk vinden. Zijn wat versluierde blik klaarde op, 
toen hij haar zag komen.  
 Ze glimlachte naar hem…  
 
 
 


