
Ferdinand von Saar 
 
 

De familie Worel 
 

novelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 2 

I 
 
In de provinciehoofdstad waren opstootjes van arbei-
ders ontstaan, die steeds heviger werden en ook dreig-
den over te slaan op de nabijgelegen ijzersmelterijen 
van vorst Roggendorff. Het was dus zaak om daar een 
dreigende staking te voorkomen. De komst werd ver-
wacht van de vorst, die met zijn moeder en zijn jonge 
vrouw in Florence was, terwijl de bedrijfsleiders dag en 
nacht op hun post bleven en uitvoerige onderhandelin-
gen toezegden. Maar intussen was er in de stad een 
noodsituatie ontstaan. Ze hadden het leger moeten in-
schakelen en er waren de bij dergelijke gelegenheden 
onvermijdelijke slachtoffers gevallen, waarna er een 
doffe, onduidelijke rust was ingetreden.  
 In die tijd vol angstige verwachting zat ik op een 
avond met graaf Erwin in de kleine salon van het slot. 
Het was een gezellige ruimte, aan één kant afgesloten 
door een prachtige, oude gobelin. Aan de muur erte-
genover hingen een paar intiemere familieportretten, 
waaronder één meesterwerk. Het was geschilderd door 
Johann von Lampi en stelde de overgrootvader van de 
vorst voor in het groene uniform van een landstorm-
majoor uit de bevrijdingsoorlogen tegen Napoleon. Er 
sprak een grote intelligentie uit de edele, maar zeker 
niet scherpe gelaatstrekken van de man die nog in de 
kracht van zijn leven was en zijn haar naar de mode 
van zijn tijd lichtgepoederd en van achteren in een 
staart droeg. De kleuren van het meesterlijke schilderij 
waren nog zo fris, alsof het gisteren geschilderd was en 
de ongewoon levendige weergave van de grote en toch 
vriendelijke persoonlijkheid nodigden telkens weer uit 
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om lang te kijken. Daarom deden we dat nu ook zwij-
gend.  
 Na een tijdje zei de graaf: ‘Ja, de man daar kon niet 
vermoeden hoe de omstandigheden waaronder hij zijn 
– tenminste voor die tijd – geweldige bedrijf oprichtte, 
in de loop van de tijd zouden veranderen. Toen hij hier 
ertslagen ontsloot, hoogovens bouwde en zo met de ij-
zersmelterijen de eerste grote ijzerindustrie van de pro-
vincie in het leven riep, creëerde hij ook de naar ver-
houding niet onaanzienlijke welvaart van de hele 
streek. Want de syenietbodem hier is niet vruchtbaar 
en de landbouw produceerde nooit iets goeds. En afge-
zien van een paar grootgrondbezitters leefde de bevol-
king in armoede. Nu waren er ineens onvermoede 
bronnen van inkomsten aangeboord. De mensen kwa-
men van mijlenver om werk te zoeken en te vinden. 
Ook al waren de lonen laag en was er bij de bouw van 
heel wat objecten ook nog onbetaald werk nodig, de 
mensen zegenden de ondernemende landheer en 
noemden hem de weldoener van de streek. Tegen-
woordig noemen ze ons de uitbuiters. Misschien zijn 
we dat ook, al verzeker ik u dat mijn neef, als hij de lo-
nen ook maar een beetje zou verhogen, helemaal geen 
winst meer zou maken. Maar misschien hoeft hij dat 
ook niet. Want het zijn immers alleen de arbeiders die 
de onderneming aan de gang houden – en waarom 
zouden die met hun inspanningen winst moeten ma-
ken voor de familie Roggendorff? Ze zouden het be-
drijf zelf over moeten nemen en moeten leiden. Daar 
stuurt de socialistische beweging ook op aan, denk ik. 
Ik zeg: denk ik. Zeker weet ik het namelijk niet. Want 
zoals ik al een keer gezegd heb, misschien op een ver-
keerd moment: je kunt je die doctrine op een bepaalde 
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leeftijd net zo min eigen maken als koorddansen. Maar 
toch. Dat de oude maatschappelijke orde aan het af-
sterven is, zie ik heel goed en ik pieker er niet over om 
die te verdedigen. Maar instellingen die door het leven 
zelf ontstaan zijn en in de loop van eeuwen diep ge-
worteld zijn, hebben toch een taai leven, zodat veel wat 
al doodverklaard was opeens weer tot nieuw leven 
komt. Bijvoorbeeld de macht van de kerk, waarvan ie-
dereen dacht dat die na het concordaat van 1448 voor 
altijd gebroken was. Maar het liberalisme, dat indertijd 
deed of het overwonnen had, is vrij snel aan zijn eind 
gekomen. Of de sociaaldemocratische idee het veel 
langer uit zal houden, durf ik niet te zeggen. In elk ge-
val zal die het sjibbolet van de komende periode zijn 
en voor de harde feiten zullen we moeten buigen. Dat 
is altijd mijn devies geweest en daarom heb ik tegen-
over de gebeurtenissen altijd een objectief standpunt 
ingenomen, al zit het feodalisme, waaronder ik geboren 
ben, me af en toe natuurlijk op de hielen.’  
 Een bejaarde kamerdienaar was stil binnengekomen 
om de thee te brengen.  
 ‘Is er nog nieuws uit de stad?’ vroeg de graaf.  
 ‘Niks goeds. De arbeiders houden nog steeds vast 
aan hun eisen. Wie weet of het morgen niet weer be-
gint. En er zijn toch al genoeg doden en gewonden. Er 
zijn ook vrouwen neergeschoten. En weet u wie daarbij 
was?’  
 ‘Nou, wie dan?’  
 ‘De dochter van Worel.’  
 ‘Van Worel? Olga?’  
 ‘Ja,’ vervolgde de oude man, terwijl hij de tafel ge-
reedmaakte. ‘Sinds ze met haar tweede man getrouwd 
was, was ze een regelrechte anarchist geworden. Zij 
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schijnt de eerste steen naar de soldaten gegooid te heb-
ben.’  
 De graaf zei niets.  
 ‘Mijn God, wie had dat gedacht van die knappe 
meid, die om zo te zeggen in uw huis was opgegroeid! 
Maar haar vader, die ingebeelde gek, was de schuld van 
alles. Hij stortte zijn gezin in het ongeluk.’ Met die 
woorden liep de man weg.  
 De graaf zweeg nog steeds. Na de thee stak hij een 
sigaar op en zei: ‘Je hoorde wat onze Mischko zei, en je 
zult verbaasd zijn, als ik erbij vertel dat ik ooit met die 
meid wou trouwen.’  
 Ik keek hem werkelijk stomverbaasd aan.  
 ‘Je hoeft overigens niet zo heel verbaasd te zijn. Het 
was maar een idee – een gril, als je wilt. Maar ik was het 
van plan. Nu we zo fijn onder vier ogen zijn, wil ik je 
een keer een inkijkje in mijn leven geven door de ge-
schiedenis van de familie Worel te vertellen. Gezien de 
laatste gebeurtenissen is die in zekere zin leerzaam. Je 
kunt eruit opmaken dat het lot van een enkeling ver-
bonden is met de loop van de tijd – hoe mensen er-
door gegrepen worden en al naargelang van de omstan-
digheden opgericht worden of hun ondergang tege-
moet gaan.’  
 
 

II 
 
‘In ons kleine slot Blansek, dat nu helemaal leegstaat, 
waren indertijd de kantoren van het landgoed onderge-
bracht: het boskantoor, de financiële administratie, de 
boekhouding van de ijzersmelterijen – en wat er verder 
nog nodig was aan kantoren. Ook woonden daar een 
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paar beambten. Daarbij was er een man aangesteld met 
verstand van meubelmakerij, die moest werken als 
huismeester en klerk. Er was voor hem genoeg te 
doen, want omdat er toen geen telegraaf en al helemaal 
geen telefoon was, werd hij ook nog als bode gebruikt. 
Zijn salaris was niet al te hoog. Maar hij had een bijge-
bouwtje met veel kamers tot zijn beschikking met daar-
achter een moestuin. Bovendien een mooie akker, 
waarop hij afwisselend graan en aardappels kon ver-
bouwen. Daar kon hij met zijn gezin naar de maatsta-
ven van toen behoorlijk van leven. Hij heette Worel. 
Hij was lang en sterk, had blond haar en blauwe ogen 
en maakte op het eerste gezicht de indruk van een 
Duitse held. Maar als je langer keek, zag je aan zijn 
ronde, geprononceerde voorhoofd, zijn uitstekende 
jukbeenderen en zijn wat weinig ontwikkelde neus zijn 
Slavische afkomst. Zijn vrouw, een elegante, levendige 
brunette met ogen die glansden als twee grote, zwarte 
kersen, was een prachtige tegenhanger van hem. Het 
was een genoegen om te zien hoe zij het kleine huis-
houden leidde en met haar moeder, die bij hen in-
woonde, het werk op de akker en in de tuin deed. Die 
mensen hadden toen twee kinderen, allebei meisjes. 
Het eerste leek op haar grootmoeder en was een lelijk, 
kromgegroeid kind, maar het tweede, dat pas een paar 
jaar oud was, zag er heel lieftallig uit – een echt kerst-
kind. Die indruk maakte dus de familie Worel, die wij 
als jongere kinderen graag opzochten, wanneer we een 
keer naar Blansek gingen. Want de man had altijd iets 
bijzonders om te laten zien. Een opgezette vogel of 
een nest van een zeldzaam soort konijnen, die hij fokte 
– dat soort dingen. En de vrouw trakteerde ons altijd 
op heel lekkere koekjes, die ze zelf bakte.  
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 Toen gebeurde het dat mijn oudste broer, die twaalf 
jaar ouder was dan ik, ging trouwen en van vader in 
Blansek mocht gaan wonen. De kantoren werden ver-
plaatst naar het bedrijfsterrein en alle ruimten van het 
slot werden door een leger van vakmensen opgeknapt. 
Ook Worel hielp trouw mee en bleek verbazend han-
dig. Daardoor raakte mijn broer erg op hem gesteld; hij 
benoemde hem tot kamerdienaar en gaf hem in de 
loop der jaren allerlei voorrechten. Die verdiende Wo-
rel ook. Want hij deed niet alleen wat hij moest doen, 
maar hielp overal mee waar dat nodig was. Daardoor 
werd hij in het slot een soort manusje-van-alles. Als er 
dingen waren waarvoor iets speciaals georganiseerd 
moest worden, was het meteen: “O, dat doet Worel 
wel!” En dan deed hij het ook. Hij bouwde zelfs een 
keer een uitgebreid huistheater, waarbij hij ook zijn 
krachten beproefde als decorschilder. Door zijn bruik-
baarheid werd zijn hele familie gewaardeerd. Ze gaven 
de knappe vrouw Aninka, die intussen een jongen had 
gekregen, en de kinderen mooie kleren, en toen mijn 
broer een dochtertje kreeg, dachten ze meteen aan de 
kleine Olga als toekomstig speelkameraadje.  
 Ikzelf ging in die tijd naar de eerste klas van het 
Theresianum. Vandaar kwam ik alleen in de vakanties 
naar huis, maar dan natuurlijk ook vaak genoeg naar 
Blansek. Daarbij kon ik zien dat Olga, die nu echt het 
speelkameraadje van mijn kleine nichtje was geworden, 
elk jaar mooier opbloeide. Ze leek meer op haar vader, 
maar had de grote, zwarte ogen van haar moeder en 
heel apart blond haar, dat glansde als bleek koper. Het 
was zo dik, dat het met zijn gewicht het hoofd van het 
meisje achterover trok, waardoor ze onwillekeurig een 
trotse en voorname houding aannam. Ze ontwikkelde 
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zich ook heel snel, zodat ze er op haar negende of tien-
de al uitzag als een meisje van twaalf. Ze was waar-
schijnlijk een jaar of vijftien, toen ik genoeg had van 
school en in het leger ging, meteen als officier – zo 
ging dat toen. In de kortere zomer- en herfstverloven – 
’s winters waren we meestal in de stad – was ik vaak 
met haar in het park van Blansek. Ze was daar altijd 
met mijn nichtje, waar ze veel van hield. Zo ontstond 
er tussen ons ook een soort vertrouwelijke omgang, die 
van mijn kant wel altijd een beetje uit de hoogte bleef. 
Misschien hoofdzakelijk omdat ik voelde dat ik op het 
punt stond om verliefd te worden. Zijzelf had ook te-
genover de jonge gravin altijd een houding van stille 
onderdanigheid die bij haar positie paste en ze ver-
toonde geen spoor van koketterie. Maar toen ik in 
1859, vlak voor de oorlog met Italië, een paar dagen 
naar huis kwam, om misschien voor altijd afscheid te 
nemen van mijn familie, trof ik haar toevallig alleen. Ze 
zat in een prieel van bloeiende kamperfoelie te blade-
ren in een prentenboek dat van mijn nichtje was. Ik 
zou haar waarschijnlijk niet eens gezien hebben, want 
het prieel was heel diep. Maar een bruine teckel, die al-
tijd bij de meisjes was, kwam eruit gesprongen. Ik bleef 
bij de ingang staan. Olga stond op en legde het boek 
weg. Ik stapte het prieel in en gaf haar een hand. ‘Het 
beste, Olga!’ zei ik. ‘Vanavond ga ik weer weg – en 
daarna naar het front.’ Ze bleef onbeweeglijk staan en 
zei geen woord. Maar ze was heel bleek geworden en 
beefde over haar hele lichaam. Ik zag dat ze zich met 
moeite beheerste. Opeens barstte ze in huilen uit en 
viel me om de hals. Even wist ik niet wat me over-
kwam. Maar daarna, toen ik haar warme lichaam tegen 
me aan voelde, sloeg ik mijn armen om haar heen. ‘Lie-
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ve, lieve Olga,’ fluisterde ik, terwijl ik haar haar, haar 
voorhoofd en haar mond kuste. Toen rukte ze zich los, 
sloeg haar handen voor haar gezicht en vluchtte weg.’  
 
 

III 
 
‘Je begrijpt wel,’ vervolgde de graaf, ‘dat die gebeurte-
nis een grote indruk op me maakte. Ik kon de hele dag 
aan niks anders denken en was bij het afscheid van 
mijn familie heel verstrooid. Ook tijdens de reis naar 
mijn regiment verkeerde ik in de heerlijke roes die ze 
heel typerend “vervoering” noemen. Maar net als elke 
andere roes hield hij niet aan. Al toen ik weer aan het 
werk moest, begon hij te vervliegen. Toen kwam die 
ongelukkige veldtocht. Daarna had ik geen zin meer 
om soldaat te blijven spelen. Ik wou meer van de we-
reld zien, ik wou een interessanter leven en besloot me 
aan de diplomatie te wijden. Het was makkelijk om at-
taché bij een gezantschap te worden. Zo kwam ik in 
Madrid terecht. Daar overkwam me wat zo ongeveer 
alle jonge mannen overkomt: ik werd verliefd op een 
getrouwde vrouw. Je kent haar van het schilderij dat 
boven mijn bureau hangt. Geen Spaanse, zoals je mis-
schien zou denken, maar een Italiaanse. Haar man, die 
in Madrid een middelgrote Duitse staat vertegenwoor-
digde, was met de contessa getrouwd als legatieraad in 
Rome, zijn vroegere vestigingsplaats. Het was een lan-
ge, magere, bleekblonde en zo te zien ook bloedeloze 
vent, want hij was bijzonder aardig tegen de minnaars 
van zijn vrouw. Ik zal meteen maar zeggen dat ze er 
een heleboel had. Toen nam ik haar dat erg kwalijk, 
maar vandaag is het haar allang vergeven. Want ze was 
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een vrouw die met haar bijzondere, zachte charme alle 
mannen even sterk aantrok. Ze hoefde zich maar te 
vertonen en met haar doorzichtig donkere ogen te 
glimlachen en een paar woorden te zeggen, of iedereen 
ging voor de bijl. Was het dan zo gek dat ze met haar 
temperament makkelijker overweldigd werd door de 
macht van de mannelijke uitstraling die van alle kanten 
zo warm op haar af kwam, dan andere knappe vrou-
wen, die je misschien wel bewonderde, maar niet met-
een wou veroveren? En zij verstond de grote kunst om 
zich aan verschillende mannen te geven, zonder daarbij 
in de modder te zakken. Ze deed het met een bijna kin-
derlijke onbevangenheid en met volmaakte gratie. Zo 
moest Joséphine de Beauharnais geweest zijn, die de 
grote Napoleon in haar ban hield, al was hij van haar 
ontrouw overtuigd. Nou, ik was geen Napoleon en 
vergaf haar de ontrouw niet – behalve die tegenover 
haar echtgenoot. Ik wou de enige zijn en omdat me dat 
niet lukte, kwelde ik haar met een razende jaloezie. 
Meer dan eens brak ik onze relatie af, om toch telkens 
weer bij haar terug te komen. Maar het kwam ook tel-
kens weer tot de onverkwikkelijkste scènes. Ik bedreig-
de haar – en ik schold haar zelfs uit. Met waar engelen-
geduld liet ze alles over zich heen gaan, wat toch een 
teken had kunnen zijn dat ik meer voor haar betekende 
dan mijn goedmoedigere rivalen. Maar toen ik me van-
wege een Duitse schilder, die naar Spanje was gekomen 
om Velázquez te bestuderen, liet verleiden tot een mis-
handeling, wees ze me met een kille blik de deur. Na-
tuurlijk was ík nu de beledigde en zon op wraak. Ik 
dacht erover om de schilder uit te dagen – en meer van 
die tekenen van een verstoorde gemoedstoestand. 
Maar gelukkig was ik toen al verstandig genoeg om zul-
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ke idiote opwellingen te boven te komen. Maar ik had 
het verschrikkelijk moeilijk. Van dag tot dag groeide 
het verlangen naar de geliefde vrouw, maar ook het be-
sef dat alles nu afgelopen was. Alleen kon ik haar aan-
blik niet verdragen, terwijl ik daar elke dag aan blootge-
steld was. Ik nam meteen verlof, omdat de tijd van po-
litieke windstilte toch al naderde. Mijn vader en mijn 
op één na oudste broer, die nu ook al dood is, waren 
nog in Wenen, maar mijn andere broer was de eerste 
dagen van de lente al naar Blansek gegaan. Daar wou ik 
heen, want grote steden met hun highlife haatte ik nu 
diep. Daarbij moest ik opeens aan Olga denken, die ik 
in de loop van de gebeurtenissen helemaal vergeten 
was. Het was of ik het knappe meisje in levenden lijve 
voor me zag – en voilà: op dat moment besloot ik met 
haar te trouwen. Ik was altijd al een beetje romantisch 
aangelegd. En al kon ik als man van de wereld genieten 
– en was ik misschien wel genotzuchtig, ik had ook al-
tijd een vage behoefte aan een een stil en beschouwe-
lijk, teruggetrokken leven ergens op het platteland. Dat 
kon ik nu krijgen, als ik op onze eigen grond – bijvoor-
beeld tussen Roggendorf en Blansek – een comfortabel 
blokhuis liet bouwen met erachter het bos en ervoor 
vrij uitzicht, om daar met een eenvoudige, toegewijde 
vrouw een onafhankelijk, maar zeker niet lui leven te 
leiden. Want ik had – dat mag je ook best weten – in 
die tijd schrijfneigingen. Ik wou me laten inspireren 
door Montaigne en La Rochefoucauld. Ik zag mezelf 
ook al als vader van een gezin en maakte à la Émile van 
Rousseau verregaande opvoedingsplannen voor mijn 
denkbeeldige kinderen. Dat anderen voor problemen 
konden zorgen, zag ik wel in, maar die leken me niet 
zo groot. Mijn broer kende ik als iemand met vrij wei-
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nig vooroordelen – en mijn vader, met wie ik wel last 
kon krijgen, zou uiteindelijk toe moeten geven. Het 
was in die tijd geen schande als een vorst of een graaf 
trouwde met de dochter van een boswachter of een 
rentmeester. Ook wasmeisjes kwamen wel voor. Te-
genwoordig storten mannen van mijn stand zich meer 
op zangeressen en danseressen, wat dan een teken van 
goede smaak moet zijn. Nou, ik koos voor de dochter 
van Worel. Paps en mams waren niet bijzonder wel-
kom, maar het waren brave mensen – en je kon met 
hen een modus vivendi afspreken. Dus mijn besluit stond 
vast. Dat het meisje zelf een streep door de rekening 
kon halen, kwam niet in me op. Dat ze toen verliefd op 
me was geweest, daarover was geen twijfel mogelijk. 
Waarom zou ze dat niet nog steeds – en me misschien 
een blauwtje laten lopen, als ik om haar hand vroeg? 
Dat ze intussen best getrouwd kon zijn, kwam niet 
eens in me op. Zo zeker was ik van de hele zaak.  
 Met dat gevoel reed ik door het slotportaal Blansek 
binnen. Meteen viel me iets bijzonders op: vader Worel 
zat in een soort kamerjas en met een Turkse fez op zijn 
hoofd op de bank voor zijn woning een lange pijp te 
roken, die hij nu bij de kop pakte, terwijl hij plechtsta-
tig opstond en met een buiging zijn rode hoofddeksel 
afnam. Van de rest van de familie, die bij zulke gele-
genheden anders altijd een erehaag vormde, was nie-
mand te zien. Toen ik later tegen mijn broer zei dat ik 
dat gedrag vreemd vond, zei hij mismoedig: “Ach ja, 
Worel! Die heeft ontslag genomen.” Ik was heel ver-
rast. “Ja,” vervolgde mijn broer, “die man heeft het 
hoog in zijn bol gekregen. En eigenlijk is dat mijn 
schuld.” “Hoezo?” vroeg ik. “Dat hoor je straks wel. Je 
weet dat ik gek ben op oude spullen en je weet dat ik af 
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en toe alle rommelkamers doorsnuffel om zoek naar 
zulke dingen. Dat deed ik nu weer een keer en ik vond 
tussen allerlei waardeloze rommel een heel mooie, ei-
kenhouten trapleuning met bladeren in houtsnijwerk. 
Ik was daar heel blij mee en wou hem meteen aan de 
zoldertrap laten bevestigen. Maar toen bleek hij te kort 
en bovendien was er een bochtje nodig. “Zeg,” zei ik 
tegen Worel, die altijd meeging op mijn speurtochten, 
“jij bent zo’n duizendkunstenaar!” Ik moet er even bij 
zeggen dat wij al ons personeel nog tutoyeerden. – 
Dus: “Jij bent zo’n duizendkunstenaar – zou jij dat 
ding niet af kunnen maken en je krachten als houtsnij-
der nog een keer kunnen beproeven?” Hij was altijd al 
tamelijk ijdel, maar nu gloeide hij helemaal van trots. 
“Dat doe ik wel, meneer,” antwoordde hij, “als ik het 
juiste hout maar krijg.” Dat kreeg hij en een tijdje later 
had hij de trapleuning inderdaad zo aangevuld, dat je 
na het egaal verven en vernissen nauwelijks verschil 
zag tussen het oude en het nieuwe stuk. Ik bedankte en 
betaalde hem voor dat werk, dat hem waarschijnlijk 
heel wat zweetdruppeltjes had gekost. Sinds die dag 
dacht hij alleen nog maar aan dat soort werk. Hij zocht 
naar brokstukken van rococomeubels en vermolmde 
lambriseringen om na te maken. Ik had hem ooit twee 
oude boeken in kwartoformaat gegeven met koperwerk 
eraan. Hij had ze vroeger nauwelijks aangekeken, maar 
nu verdiepte hij zich erin. Daarbij verwaarloosde hij 
zijn eigenlijke werk. Ik zag het door de vingers, omdat 
ik wist dat hij heel gevoelig was en bovendien stond de 
winter voor de deur en dan waren we in Wenen. Bij 
onze terugkeer troffen we in het slot achterstallig on-
derhoud. Toen ik Worel ter verantwoording riep, zette 
hij een hoge borst op en zei dat hij alles in orde had ge-
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maakt. Omdat ik niet graag ruzie met mijn personeel 
maak, hield ik mijn mond en besloot zijn verdere ge-
drag af te wachten. Al heel gauw bleek dat een toege-
wijde en ijverige bediende een stijfkoppig individu vol 
grootheidswaan geworden was dat zijn gewone werk 
beneden zijn waardigheid vond. Hij had de winter ge-
bruikt om in de bibliotheek, waarvan hij de sleutel had, 
allerlei boeken te lezen en hij had zichzelf zo ontwik-
keld, dat hij voor een gezelligheidsvereniging die in het 
dorp ontstaan was, lezingen hield. Die vereniging had 
Tsjechische politieke doelstellingen. Ik vond het dus 
heel vervelend dat iemand van ons personeel daaraan 
meedeed. En met het hoofd is ook de rest van de fami-
lie veranderd. De vrouw, van wie de moeder intussen 
overleden is, heeft geloof ik geen zin meer in de huis-
houding. Ze laat alles over aan de gebochelde Ma-
ruschka en zit met haar armen over elkaar. Olga loopt 
met haar neus in de lucht. Ze leest ook alle mogelijke 
boeken en doet heel verwaand tegen onze Minka. Mijn 
vrouw wou haar als kamermeisje, maar dat was nu van 
de baan. En de jongste telg, die net van de lagere 
school komt, zit de hele dag te lanterfanten of jammer-
lijk op een viool te krassen. Daarbij verloedert de hele 
huishouding. De tuin is verwilderd en de akker ligt 
braak en is overwoekerd door onkruid. Zo missen die 
mensen een heel stuk van hun inkomen en ik weet niet 
hoe ze rondkomen. Ik raakte uit mijn humeur door wat 
ik zag en vroeg me af wat ik nou met Worel aan moest. 
Hem op staande voet ontslaan kon eigenlijk niet. Want 
hij had ons twintig jaar lang trouw en vruchtbaar ge-
diend. En echt slechte dingen kon ik hem niet verwij-
ten. Toen brak hij zelf het ijs door bij mij – zoals hij 
het nu zelf noemde – een “audiëntie” aan te vragen. 
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“Ik kom,” zei hij, “om u een verzoek te doen. Mijn 
Franz heeft een heel goed rapport en ik ben van plan 
om hem naar het gymnasium te sturen. Ook Olga wil 
een vak gaan leren. Ik wil allebei de kinderen dus on-
derbrengen bij kennissen in de stad. Maar daarvoor 
heb ik de middelen niet. Daarom verzoek ik u beleefd 
om een studietoelage voor Franz.” “Zo?” zei ik, “je 
wilt” – ik zag dat hij liever niet meer getutoyeerd wilde 
worden – “je zoon dus laten studeren? Ik dacht dat je 
hem jouw werk zou leren en dat hij ooit je opvolger 
zou worden. En mijn vrouw wilde Olga als kamermeis-
je nemen.” “Dat gaat niet, meneer,” antwoordde hij. 
“Het zijn hoogbegaafde kinderen.” “Dat zal ik niet 
ontkennen,” zei ik. “Maar een studietoelage geef ik be-
slist niet.” Hij werd pisnijdig. “Dan moet ik u om ont-
slag vragen, meneer. Ik heb een tijd geleden van een 
grote meubelmakerij in de stad een heel lucratief aan-
bod gekregen. Dat neem ik nu aan en daar ga ik begin-
nen.” “Dat is jouw zaak,” zei ik. ‘En omdat je zo lang 
bij ons in dienst geweest bent, krijg je een pensioen van 
vierhonderd gulden per jaar. Je kunt je kinderen dus in 
de stad laten studeren.” Daarmee was de zaak afgehan-
deld. Met Nieuwjaar gaan ze weg.  
 Ik was natuurlijk heel verbaasd over alles, maar ik 
wou Olga toch graag zien. Dat ze de jongedame uit-
hing, vond ik niet zo erg – en dat ze boeken las ook 
niet. Toen we na het eten koffie zaten te drinken op 
het terras, liep ze een eindje verder toevallig voorbij. 
Ze hoorde ons eigenlijk te groeten. En dat deed ze 
ook. Ze had zich de laatste jaren flink ontwikkeld en 
was heel groot geworden. Ik vond haar gezicht nu har-
der en scherper en haar haar had nu een donkerder ko-
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perkleur. Maar het was nu een schoonheid en haar ver-
schijning bracht me niet van mijn plannen af.  
 Toen gebeurde het dat ik kouvatte en een paar da-
gen binnen moest blijven. Op een middag – het was 
zondag en mijn broer was met vrouw en kinderen naar 
Roggendorf – stond ik voor een raam dat uitkeek op 
een zijpaadje van het park. Er stond een machtige, ou-
de esdoorn voor, die het raam aan het oog onttrok. 
Toen ik door de takken naar beneden keek, ontdekte ik 
Olga, die voorbijkwam met een ander meisje, waar-
schijnlijk een vriendin. “Nou, jij hebt je graaf weer te-
rug,” hoorde ik het andere meisje zeggen. “Ach,” zei 
Olga schamper. “Hij trouwt toch niet met me, daar 
heeft hij geen zin in” – en ze maakte een minachtende 
handbeweging.  
 Ze zeggen: “Het is de toon die de muziek maakt” en 
dat was me nog nooit zo duidelijk geworden. Tegen 
wat ze zei was absoluut niks in te brengen. Ze was juist 
heel complimenteus en had me ervan kunnen overtui-
gen hoe eerlijk ze het bedoelde. Maar de manier waar-
op ze het zei, ook nog in het Tsjechisch, was voor mij 
een koude douche. Want die maakte me duidelijk dat 
mijn uitverkorene helemaal niks voor me voelde. Het 
was bij haar toen niks anders geweest dan de voorbij-
gaande emotie van een puber, zoals iedere bakvis die 
door moet maken. Door dat besef werd ik opeens heel 
blij en vanaf dat moment was Olga lucht voor me. Ik 
ging nog mee op jacht en keerde daarna terug op mijn 
post in Madrid.’  
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IV 
 
‘Waar ik toen bang voor was, dat was de ontmoeting 
met die dame. Maar de gezant was alleen gekomen. 
Zijn vrouw had in een badplaats in het noorden een 
Russische vorst leren kennen en zich laten scheiden. 
Aan de zijde van die Rus schijnt ze in Petersburg nog 
een heel vooraanstaande rol gespeeld te hebben – en 
deugdzaam geworden te zijn. Dat gebeurt soms bij zul-
ke vrouwen, als ze toevallig de juiste treffen – en daar-
naast wat ouder beginnen te worden. Maar zij was ei-
genlijk nog in de bloei van haar leven, toen ze plotse-
ling overleed. Ik hoorde het pas een tijd na haar dood. 
Maar het nieuws kwam hard aan en ik voelde hoe ik 
van die vrouw gehouden had.’  
 Hij zweeg en verzonk in gedachten. Daarna vervolg-
de hij: ‘Ik was het leven in Spanje intussen steeds leger 
gaan vinden. De liefdesaffaires van de dikke koningin 
Isabella en de voortdurende pronunziamento’s verveelden 
me meer dan dat ik er opgewonden van werd. Daarom 
greep ik eindelijk weer naar het zwaard en deed mee 
aan het Mexicaanse avontuur. Na de ongelukkige af-
loop maakte ik nog een reis naar Parijs en Londen en 
ging terug naar ons Moravische geboorteland. Omdat 
onze vader gestorven was, resideerde mijn broer al als 
vorst in Roggendorf, waar ik nu ook de rest van mijn 
leven wil blijven.  
 Aan de Worels dachten we allang niet meer. Maar 
één keer kregen we het over hen en mijn broer zei: “Ik 
hoor dat het een tijdlang heel goed met ze ging. Het is 
echt een handige vent en de eerste arbeiders in die 
meubelmakerij schijnen heel goed betaald te krijgen. 
Maar in zijn gezin had hij ongeluk. Olga, die in Blansek 
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de avances van een van onze boswachters op een ge-
mene manier had afgewezen, ging in de stad om met 
de zoon van een rijke fabrikant. Hij zou haar beloofd 
hebben om te trouwen. Maar toen ze door hem in ver-
wachting was geraakt, liet hij haar in de steek. Ze zeg-
gen dat het een nare toestand was, want papa Worel 
wou de jongeheer dwingen om met haar te trouwen. 
Maar dat hielp niet en ze moesten genoegen nemen 
met een niet onaanzienlijk geldbedrag. Maar er was ook 
meteen een bedrieger, die het vaderschap en ook het 
kapitaal op zich nam door met Olga te trouwen. Hij 
was van plan een fabriek te beginnen waar oude resten 
stof verwerkt zouden worden tot nieuwe stoffen. Na 
een paar jaar was het geld erdoorheen gejaagd en om-
dat er ook valse wissels meespeelden, kwam meneer in 
de cel terecht. Daardoor moest Olga met twee kinde-
ren naar haar vader vluchten. En die lummel van een 
zoon kwam natuurlijk niet eens door de tweede klas 
van het gymnasium. Hij wijdde zich aan het vioolspel 
en volgens zijn pa is hij daar een meester in geworden. 
Nou, we zullen wel zien.”  
 Niet lang na dat gesprek liet mijn broer me een brief 
zien die hij net van Worel gekregen had. Die deelde 
mee dat hij buiten zijn schuld in ernstige moeilijkheden 
was gekomen, die nu des te groter waren, doordat zijn 
vrouw hem weer een kind – een jongen – had geschon-
ken. Daarom vroeg hij of ik hem een voorschot van 
driehonderd gulden wou geven, dat hij heel graag in 
kleine maandelijkse termijnen van zijn pensioen terug 
zou betalen.’  
 “En wat doe je?” vroeg ik.  
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 “Termijnen, daar begin ik niet aan,” antwoordde 
mijn broer. “Maar ik zal het geld sturen, dat hij ziet dat 
we hem niks kwalijk nemen.”  
 “Weet je wat?” zei ik. “Ik moet binnenkort toch 
naar de stad en ik zal hem het geld brengen.”  
 Mijn broer keek me een beetje verbaasd aan. Maar 
omdat ik zei dat ik graag wou zien hoe die mensen nu 
leefden, ging hij akkoord.  
 Ik ging dus al de volgende dag naar de stad. Het was 
zondag en ik hoopte Worel thuis te treffen. Hij woon-
de in een brede, afgelegen straat, waar nog heel veel 
oude en lage huizen stonden. Daartussen waren nieu-
we, hoge gebouwen neergezet. Echte arbeiderswonin-
gen. In een van die huurkazernes woonde hij nu, hele-
maal op de bovenste verdieping. Al in de poort rook ik 
een benauwde geur, die elke verdieping in een ander 
geurtje oploste. Eindelijk was ik bij de gezochte deur, 
die halfopen stond. Binnen, in de walm van het fornuis 
stond de gebochelde Maruschka te koken. Toen ze mij 
zag en herkende, liet ze haar lepel vallen, rende naar de 
kamerdeur, trok die open en riep: “Graaf Erwin is er!” 
Ik hoorde de mensen verrast en ontdaan door elkaar 
praten; ze wisten blijkbaar niet hoe ze me moesten ont-
vangen. Maar ik was al binnen. Midden in een kleine 
kamer vol krakkemikkige huisraad was Worel te zien 
met zijn jongste spruit op zijn arm. Op enige afstand 
zijn vrouw, die ouder was geworden, er afgebeuld uit-
zag en beefde over haar hele lichaam. Links stond een 
pijpenla open, waar Olga twee schamelgeklede en te-
genstribbelende kinderen naar binnen probeerde te 
trekken. Eén blik was voor mij genoeg om te zien dat 
ze nog steeds knap was – maar dat haar gezicht ook al 
scherpe groeven vertoonde. In de kamer zat, mager en 
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met een dun baardje, een jonge man met een vaal ge-
zicht en een duistere blik. Toen het gelukt was om de 
kinderen naar binnen te krijgen, trok Olga de deur ach-
ter zich dicht.  
 “Meneer Worel,” zei ik nu, terwijl de vrouw me een 
versleten stoel toeschoof, “namens mijn broer geef ik u 
hier het gevraagde bedrag. Het terugbetalen mag u ver-
geten en we hopen alleen maar dat u ermee geholpen 
bent.”  
 De man had intussen zijn zelfbeheersing terug. 
“Dank u wel,” zei hij afgemeten, terwijl hij de baby op 
de arm van zijn moeder legde, die door mijn medede-
ling vochtige ogen had gekregen. “Het komt allemaal 
wel weer in orde. Ik hoop op wat extra werk. Het is 
maar een tijdelijke noodsituatie, zoals ik al schreef. Hij 
daar” – hij wees naar de kleine – “heeft het op zijn ge-
weten. Verder belooft hij een flinke jongen te worden. 
Kijkt u maar. Ja toch? Een hele prestatie van niet meer 
zo jonge ouders.”  
 Terwijl ik naar het kind zat te kijken, dat geen drup-
pel bloed in zijn aderen leek te hebben, maar nu hevig 
begon te huilen, ging de deur van de kamer open en 
Worel junior kwam binnen met een kleine buiging. Ar-
rogant, opgezwollen en met een grote bos haar rond 
zijn ordinaire gezicht.  
 “Dat is mijn Franz,” zei Worel. “Kent u hem nog? 
Hij heeft zich helemaal op de muziek gestort. Hij 
hoopt ook binnenkort in het orkest van het stadsthea-
ter te komen.”  
 “Gefeliciteerd,” zei ik, terwijl de virtuoos met een 
dom glimlachje voor zich uit staarde. “En nu wens ik u 
allemaal het beste,” voegde ik er met een laatste blik op 
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de dichte deur aan toe en ging weg, terwijl Worel me 
voorging door de keuken.  
 Toen ik langzaam en voorzichtig de smerige trap af-
liep, hoorde ik hoe iemand me achterna kwam. Het 
was de vrouw. “Neemt u me niet kwalijk, meneer,” 
fluisterde ze. “Mag ik u alstublieft iets –”  
 “Wat wilt u, beste mevrouw Worel?” vroeg ik, ter-
wijl ik op een overloop bleef staan.  
 “Ach, mijn God,” antwoordde ze en barstte in hui-
len uit. “We zijn zo ongelukkig!”  
 “Ongelukkig? Uw man zei toch alleen maar –”  
 “Ja, hij!” interrumpeerde ze. “Hij ziet alles altijd heel 
anders. Zoals hij het zou willen hebben. En dan 
schaamt hij zich ook. En onze huidige noodtoestand is 
nog het minste. Worel is ijverig en verdient veel. Maar 
de kinderen!” Ze hield snikkend haar handen voor haar 
ogen.  
 “Wat is er met de kinderen?”  
 “Ach, Franz! Daar komt niks van terecht. Met viool-
spelen is het niks, helemaal niks geworden. De leraar 
waar hij naartoe ging, heeft hem opgegeven. Hij schijnt 
helemaal geen talent te hebben. En nou hangt hij de 
hele dag maar rond, hij drinkt en hij maakt schulden. 
Dat met het theaterorkest heeft hij zijn vader voorgelo-
gen.”  
 Ik wist niet wat ik zeggen moest en haalde dus alleen 
maar mijn schouders op.  
 “En dan Olga! Haar treurige lot zal in Roggendorf 
wel bekend geworden zijn. Maar nu heeft ze iemand le-
ren kennen die in een spinnerij werkt. De mensen zeg-
gen dat hij een socialist is en slechte gedachten in zijn 
hoofd heeft. Daar is ze verliefd op geworden. Voor het 
eerst in haar leven! Want de andere keren was het niet 



 22 

serieus. En nou haar man in de gevangenis gestorven 
is, wil ze met hem trouwen – en zelf arbeider in een 
spinnerij worden. Stel u voor, meneer, onze Olga in 
een spinnerij!”  
 Dat leek me nog niet het allerergste. Maar ik besefte 
dat ik zelf ooit met haar had willen trouwen. “Nou, als 
ze dat echt wil,” zei ik, “dan is er niks aan te doen. Ze 
is meerderjarig.”  
 “Ja, ja,” zei de vrouw, “er is niks aan te doen! Ze 
heeft een harde kop, net als mijn man. Maar het loopt 
niet goed af.”  
 “Nou, wie weet,” zei ik. “U kent het oude gezegde: 
’s mensen zin is zijn hemelrijk.”  
 “Ach God!” zei ze met een troosteloze blik. “En 
nou ook nog dat kind. Dat hebben wij weer!”  
 “U moet het nu accepteren. Maar wanhoop niet. We 
laten u niet in de steek.”  
 “O, duizendmaal dank!” riep de vrouw, die weer in 
huilen uitbarstte. “Ook meneer voor zijn gulle gave!” 
Ze wou mijn hand pakken en kussen.  
 “Graag gedaan,” zei ik, terwijl ik me lostrok. “En 
schrijf maar, als u hulp nodig hebt.”  
 Terwijl ik de trap nu helemaal af ging en naar het 
centrum van de stad liep, dacht ik aan de tijd dat die 
mensen in een behaaglijk huis met frisse, gezonde lucht 
eromheen een bloeiend bestaan hadden. En nu zaten 
ze daarboven op een kluitje in dat verpeste huis, prijs-
gegeven aan de ellende! Die verandering deed me hui-
veren, alsof ik hem aan den lijve meegemaakt had, en 
onwillekeurig kwam ik weer op dat banale gezegde: ’s 
mensen wil is zijn hemelrijk.  
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‘De rest is gauw verteld,’ vervolgde de graaf na een stil-
te. ‘Hoe het met Olga afgelopen is, weet je. Haar ou-
dere broer bleef een nietsnut, die in slechte café’s 
speelde. Uiteindelijk werd hij een landloper en schijnt 
in een open schuur, waar hij bij strenge vorst een keer 
overnachtte, doodgevroren te zijn. Haar vader kwam 
heel typerend aan zijn eind. Hij had zich met zijn zelf-
bewuste, verwaande manier van doen allang gehaat ge-
maakt bij zijn medearbeiders. Toen ze een keer actie-
voerden voor een loonsverhoging, bleef hij tijdens de 
staking stiekem werken voor de baas. Waarschijnlijk uit 
nood, maar nog meer door zijn ijdelheid. Want ze zei-
den dat alleen hij in staat was om een heel ingewikkeld 
kastje te maken, een dringende bestelling van een voor-
name klant. De zaak kwam aan het licht en werd door 
de stakers heel hoog opgenomen. Ze overvielen hem 
bij een geschikte gelegenheid en gaven hem een flink 
pak slaag. Dat leek verder geen gevolgen te hebben. 
Maar hij begon langzamerhand te sukkelen met zijn ge-
zondheid en op een dag overleed hij zonder aanwijs-
bare doodsoorzaak. Daardoor zijn er nu nog maar drie 
leden van het gezin in leven. De moeder, de oudste 
zuster, die allebei moeten werken voor de kost – en de 
jongste, die de romantische naam Jaroslav draagt. Ze 
zeggen dat het een knappe, handige jongen is. Hij 
schijnt ook een heel ijverige leerling te zijn en krijgt 
van ons een studietoelage. Misschien is hij al de mens 
van de toekomst.’  
 
 


