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I 
 
In een van die lange, afgelegen straten die vroeger tot 
een “voorstad” behoorden en die in de loop der jaren 
zo weinig veranderd zijn dat bijna alles er nog zo uit-
ziet als in mijn jeugd, bevond zich tot in het afgelopen 
decennium een koffiehuis waar ik in de winter van 
1854 elke dag kwam. Ik diende toen namelijk als offi-
cier-opzichter in Garnizoenshospitaal nr. 2 en was aan-
gewezen op die zaak, die in die tijd al heel onvoordelig 
afstak bij de uitnodigende interieurs van andere Ween-
se koffiehuizen. De lage, gewelfde ruimten waren zo 
doorrookt dat het ooit lichtgroene behang onherken-
baar was geworden, de ouderwetse tafeltjes wiebelden 
en de versleten rieten zittingen van de stoelen dreigden 
te knappen. Twee lompe biljarts, echte monsters, ston-
den meer in de weg dan dat ze gebruikt werden, maar 
trok je af en toe toch de kromme keuen uit de la, dan 
rammelden die bedenkelijk. Daarbij waren de geser-
veerde dranken echt niet bijzonder smakelijk en omdat 
ook de verlichting en verwarming te wensen overlieten, 
leek de gebruikelijke betiteling “het koude koffiehuis” 
vooral in de winter volkomen op zijn plaats. Daardoor 
kwamen er ook weinig klanten. Met uitzondering van 
een paar burgerstamgasten waren er meestal alleen offi-
cieren te vinden van het treinregiment, waarvan de ka-
zerne dicht in de buurt was; een onbekende burger die 
hier toevallig vanaf de straat verdwaald was, werd altijd 
heel verbaasd bekeken. De manke en eenogige man die 
meestal “cycloop” werd genoemd en in een afgedragen 
pak optrad als marqueur bij het biljarten, hoefde zich 
dus des te minder in te spannen, omdat hij bij de be-
diening van de gasten ondersteund werd door de eige-
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naressen van de zaak, die – waarschijnlijk vooral omdat 
ze met zijn drieën waren – de “schikgodinnen” werden 
genoemd.  
 Het waren de verweesde dochters van de vroegere 
eigenaar en ze zetten de zaak op een werkelijk patriar-
chale manier voort. Wie hun ouders niet gekend had en 
dus geen conclusies kon trekken over maatgevende 
overervingen, die zou bij de aanblik van die dames niet 
denken dat hij drie zusters voor zich had, zo totaal ver-
schillend waren ze in elk opzicht.  
 De oudste, die Berta heette en al over de dertig was, 
had een mollig figuur met een grote boezem en een ko-
gelrond hoofd met dikke zwarte vlechten eromheen. 
Levendige ogen, frisse wangen en lippen verleenden 
haar gezicht met de wipneus een zekere bekoring en 
omdat ze zich bovendien heel aanhalig en koket ge-
droeg, waren er officieren die begrepen dat ze behoefte 
aan liefde had en haar vluchtig het hof maakten, waar-
bij ze niet nalieten hun arm om haar middel te slaan of 
haar vlezige handjes met de korte vingertjes te kussen. 
Maar één hield echt van haar. Dat was een stafofficier 
van de trein, die een kaal hoofd had en een enorme 
hangsnor à la generaal Haynau. Maar zij verzekerde dat 
ze echt niets zag in die oude “pluk haar”. Desondanks 
streek ze, wanneer hij ’s avonds verscheen voor het 
vaste partijtje whist, met haar witte handje heel bemoe-
digend over zijn snor.  
 De tweede, die de heel ontoepasselijke naam Laura 
droeg, leek het volstrekte tegendeel van haar zuster. Ze 
was heel lang en verschrikkelijk mager, waar ze echter 
rustig voor uitkwam, omdat ze totaal niet ijdel was. Ze 
droeg in plaats van de crinoline, die toen in de mode 
was, een heel slappe jurk die als een zak om haar heen 
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hing en het hoekige van haar figuur overal liet uitko-
men. Om haar lange, knokige hals bond ze altijd een 
wit of niet meer zo wit doekje. Ze leed namelijk aan 
chronische laryngitis, waardoor haar stem deels ruw en 
haperend en deels schril en krijsend klonk. Dat doekje, 
waarvan de knopen en punten voortdurend verscho-
ven, zodat ze nu eens opzij en dan weer achteraan kwa-
men te zitten, vormde met haar vale, altijd meer of 
minder warrige haar de onafscheidelijke omlijsting van 
een mager gezicht met rode vlekken, dat aan vinnig-
heid niets te wensen overliet. Dat weinig innemende 
uiterlijk stemde ook overeen met Laura’s karakter, dat 
haar ad personam de bijnaam “Furie” opgeleverd had. 
De meeste gasten waren bang voor haar, vooral de jon-
gere. Want ze zei iedereen ongevraagd recht in zijn ge-
zicht de onaangenaamste waarheden, waarbij haar 
wimper- en wenkbrauwloze oogjes heel gemeen groen 
glansden. Toch was ze in de grond van haar hart mee-
levend en altijd bereid om iemand een plezier te doen, 
wanneer het er echt op aankwam. Maar ze was vooral 
heel pienter en wie zich eenmaal verzoend had met 
haar lelijkheid en negatieve manier van doen ging heel 
graag met haar om. Ze had zichzelf redelijk ontwikkeld 
en had een heldere kijk op de wereld en het leven. Met 
ware hartstocht las ze kranten, vooral de politieke be-
richten. Heel leuk was het om te horen hoe ze daarbij 
keizers, koningen en ministers kapittelde, terwijl ze te-
gelijkertijd uitvoer tegen de brutaliteit en gemeenheid 
van de journalisten. Ze las maar zelden de rest van de 
krant en dan alleen maar om te zien wat voor smake-
loosheid deze of gene journalist weer te berde had ge-
bracht. Met de literatuur stond ze toch al op gespannen 
voet. Want ze zei dat die eigenlijk alleen maar over de 
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liefde ging en die was het domste wat er bestond. Het 
recht op die domheid stond ze de jeugd noodgewon-
gen toe, maar voor mensen die al een zekere leeftijd 
hadden en zich daar nog mee bezighielden had ze een 
diepe minachting en haar zuster Berta noemde ze nooit 
anders dan “die oude, verliefde gans”. Toch had ook 
zij een aanbidder, die ze natuurlijk heel nadrukkelijk al-
leen maar haar “vriendje” noemde. Dat vriendje was 
een tenger mannetje met O-benen, dat een gouden 
brilletje droeg en leraar was aan het jongenspensionaat 
in de buurt. Elke middag klokslag vijf uur kwam de 
“professor” met een paar boeken onder zijn arm naar 
het koffiehuis en ging aan een tafeltje bij de deur zitten, 
waar Laura hem eigenhandig de koffie serveerde. Op 
dat betekenisvolle moment kreeg zijn brede, roze ge-
zicht, dat getooid was met korte, rossige bakkenbaard-
jes, een stralende uitdrukking, en zijn waterblauwe 
ogen glansden achter zijn bril. Laura ging dan tegen-
over hem zitten en er begon een intiem gesprek, waar 
iedereen vol zwijgend begrip buiten bleef. Dat gesprek 
duurde tot de zogenaamde “korte” sigaar, die de pro-
fessor na de aandachtig genoten koffie opgestoken 
had, opgerookt was. En nadat hij Laura eerbiedig de 
hand gedrukt had, verdween de vriend dan even geruis-
loos als hij gekomen was.  
 De jongste zuster, die Selma heette, was een teer, 
bloedarmoedig schepsel, dat zich onderscheidde door 
prachtig asblond haar en grote, bruine ogen. Wanneer 
ze – en die taak had ze bij de arbeidsdeling gekregen – 
achter de ouderwetse kassa zat met achter zich de spie-
gelkast met de likeurflessen, leek ze van een afstand 
een schoonheid. Maar kwam je dichterbij, dan zag je 
dat haar gelaatstrekken vertekend leken. Daarbij een 
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droge, gelige huidskleur en een beetje scheve mond 
met rotte tanden, die ze probeerde te verbergen door 
haar kleurloze lippen krampachtig op elkaar te persen. 
Ze was dus niet makkelijk aan de praat te krijgen en gaf 
meestal alleen maar pantomimische of korte, gefluis-
terde antwoorden. Lachen durfde ze al helemaal niet. 
Ze had toch al een zwaarmoedig, sentimenteel karakter 
en gaf zich het liefste over aan haar gedachten en ge-
voelens, die ze net als haar reeënogen maar op één on-
derwerp gericht hield – overigens een onderwerp dat 
die exclusiviteit wel waard leek.  
 Onder de militaire gasten zag je ook een ritmeester 
van de kurassiers. Hij heette De Brois en was leraar aan 
de hogere paardrijschool, die ook in deze buurt was. 
Het was een bijzonder knappe man en hij hoorde tot 
de opvallendste figuren die je in die tijd op straat te-
genkwam. Wanneer hij over de Graben en de Kohl-
markt liep of zich ergens anders in het openbaar ver-
toonde, bewonderde iedereen zijn evenwichtige, lange 
postuur en zijn voorname, donkergetinte gezicht, dat 
altijd streng en ernstig keek. Hij was zich volkomen be-
wust van de indruk die hij maakte en daar zichtbaar 
trots op, al was hij hoogmoedig en terughoudend en 
sprak hij er nooit over. Laura noemde hem een “leeg-
hoofd” en beweerde dat hij alleen maar wachtte op het 
moment dat de een of andere miljonaire hem haar zak-
doekje toe zou werpen. Hij kwam uit een verarmde, al 
lang in Oostenrijk genaturaliseerde Lotharingse familie 
en was aangewezen op zijn gage en dus gedwongen in 
alle opzichten zuinig te leven. Terwijl zijn leerlingen, 
die bijna allemaal tot de hoge en de hoogste adel be-
hoorden, meteen na de les in een fiaker naar de stad re-
den, daar in de beste hotels dineerden en zich daarna 
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uitgebreid gingen vermaken, leefde hij over het alge-
meen heel teruggetrokken. Hij at bij de traiteur van het 
instituut en dronk daarna zijn zwarte koffie met een 
glaasje kirsch in het koffiehuis, waar hij Selma op een 
minza-me manier het hof maakte. Bij zijn binnenkomst 
sprak hij een paar woorden met haar en nam af en toe 
ook de een of andere bloem voor haar mee, waarna ze 
zalig bloosde en die in haar haar of op haar borst stak. 
Verder gunde hij haar het geluk van zijn aanblik. En 
dat geluk viel haar in ruime mate ten deel, wanneer hij 
ook ’s avonds kwam om met Berta’s aanbidder en nog 
twee andere heren een paar partijtjes whist te spelen. 
De speeltafel stond vrij dicht bij de kassa en daardoor 
kon Selma vaak en lang genoeg naar de zeldzaam knap-
pe man kijken, die haar soms ook begenadigde met een 
oogopslag.  
 Net zoals Selma zich gedroeg tegenover de ritmees-
ter, zo gedroeg zich tegenover haar een jongeman die 
zijn lange, vale haar achter zijn oren streek en sinds 
enige tijd ook ’s avonds verscheen, al voelde hij zich in 
die militaire omgeving vast helemaal niet op zijn ge-
mak. Hij was blijkbaar student – en zoals al gauw 
bleek, de zoon van een welgestelde huiseigenaar in de 
buurt. Die jongeman nam altijd plaats aan een van de 
verste tafeltjes, vanwaar hij wel de kassa of liever Selma 
kon zien, die hij over een krant heen strak aanstaarde. 
Dat zwijgende eerbetoon werd in het begin niet opge-
merkt, maar daarna hardnekkig genegeerd. Deson-
danks had de jongeman de moed om zijn gevoelens tot 
uitdrukking te brengen met een boeket viooltjes, dat de 
met een flinke fooi omgekochte cycloop onopvallend 
moest overhandigen. Maar de manke postillon d’amour 
deed dat zo onhandig, dat iedereen kon zien hoe be-
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vreemd Selma naar het bosje keek en het meteen daar-
op met een gedecideerd handgebaar weigerde. Toch lag 
er ’s morgens, twee dagen later, al het manuscript van 
een dweperig gedicht in het kasboek. Alleen kwam dat 
vel door ongelukkig toeval eerst in handen van Laura, 
die zich allang vrolijk had gemaakt over de fletse Tog-
genburg en nu het bijtende loog van haar spot uitgoot 
over die “flauwekul op rijm”.  
 Zo stonden de zaken, toen ik op een dag door ver-
traging in de dienst veel later dan anders voor het ont-
bijt verscheen. Ik trof het koffiehuis helemaal leeg; de 
cycloop was niet eens te zien en Selma zat ook niet 
achter de kassa. Om te laten horen dat ik er was, liet ik 
mijn sabel rinkelen. Toen er nog steeds niemand 
kwam, klopte ik dringend. Nu hoorde ik uit de keuken 
de krijsende stem van Laura: ‘Ik kom zo!’ En daar was 
ze al in de donkere achterkamer om te zien wie daar 
klopte. ‘Ah, u bent het! Wat wilt u?’  
 ‘Mijn ontbijt, lieve Laura.’  
 ‘Natuurlijk! U hebt vandaag nog niks gegeten. Een 
ogenblikje, alstublieft!’  
 Ze verdween weer en het duurde nog een tijd tot ze 
de koffie voor me neerzette. ‘Hij zal niet meer zo heel 
vers zijn,’ zei ze, terwijl ze een mandje met wittebrood 
kwam brengen.  
 ‘Dat is mijn schuld, omdat ik zo laat ben. Maar wat 
is er? U ziet er zo opgewonden uit.’ Inderdaad was haar 
haar nog warriger en haar gezicht nog vlekkeriger dan 
anders en de punten van het doekje wezen naar opzij 
als twee punten van een lans.  
 ‘Ach ja. Soms komt alles tegelijk. Ik ben vandaag de 
enige hier. Jean moet voor een getuigenverklaring naar 
de rechtbank. Om negen uur – dus heeft hij al om ze-
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ven uur toilet gemaakt. Berta moest voor een belang-
rijke aangelegenheid naar de stad en Selma voelt zich 
niet lekker – ligt in bed. Tot overmaat van ramp heb-
ben we vandaag ook nog wasdag. – Maar hebt u het 
laatste nieuws al gehoord?’ vervolgde ze, terwijl ze snel 
tegenover me ging zitten.  
 ‘Het laatste nieuws –?’  
 ‘De Brois gaat trouwen.’  
 ‘Trouwen? Met wie dan? Toch niet –’ Met je zuster, 
wilde ik zeggen, maar hield me in.  
 Ze had me toch wel begrepen. ‘Hoe komt u bij die 
onzin? Overigens zou dat niet minder onzinnig zijn 
dan het andere. Hij trouwt met Cortesi.’  
 ‘Cor – –’  
 ‘Jaja, met Cortesi. Die salonheldin! Die kokette 
vrouw, bekend in de hele stad, die meer minnaars heeft 
dan haren op haar hoofd!’  
 ‘Nou, luister eens – ze heeft heel dik haar –’  
 ‘Ach, bij wijze van spreken. In elk geval heeft ze net 
zoveel aanbidders als er elke dag mannen met haar 
paardrijden in het Prater.’  
 ‘Maar De Brois hoort daar helemaal niet bij –’  
 ‘Dat is het hem juist. Hij heeft haar nog maar kort-
geleden leren kennen op het bal van de inspecteur van 
de cavalerie. De bruiloft schijnt al in mei te zijn. Vol-
gens mij klopt er iets niet.’  
 ‘Waarom niet? Cortesi is zeker verliefd op hem ge-
worden. Dat is ook geen wonder. Zo’n knappe man –’  
 ‘Praat me niet over die stalmeestersschoonheid!’  
 ‘Dat is het hem nou net. Dat past bij elkaar. Zij is 
een gepassioneerde amazone – en hij –’  
 ‘Kom nou! Paarden longeren kunnen anderen ook. 
En ze is nog lang niet zo verlept dat ze nou net een De 
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Brois moet nemen. Maar hij zal vooral verblind zijn 
door de bruidsschat. Alleen zal die niet zo geweldig uit-
vallen. Meneer de bankier heeft altijd heel royaal ge-
leefd en als die toestand met de prins er niet was ge-
weest, was hij nu misschien een bedelaar.’  
 ‘Met de prins?’  
 ‘Dat weet u niet? Zes jaar geleden diende er in het 
leger een jonge prins W., die net als andere hoge aristo-
craten in de salon van Cortesi kwam. Het buitenlandse 
groentje werd stapelverliefd op de dochter, die net in 
volle bloei stond en eerlijk gezegd engelachtig mooi 
was – hoewel toen ook al erg opgemaakt. Het had een 
morganatisch huwelijk moeten worden. Maar op het 
beslissende moment werd de jongeheer naar zijn kleine 
hof geroepen en vandaaruit probeerden ze de zaak met 
geld bij te leggen. Papa Cortesi, die bijna bankroet was, 
nam het aan – met een onderscheiding. Sindsdien is hij 
er weer bovenop.’  
 ‘Wat ben je goedgeïnformeerd!’  
 ‘Ja, ik weet alles, beste man,’ zei Laura en keek me 
met haar groenige ogen doordringend aan. ‘Ik heb het 
overigens niet uit mijn duim gezogen. Vox populi – –’  
 ‘Je bedoelt waarschijnlijk de vrouwelijke stem des 
volks,’ zei ik nu ook een beetje boosaardig.  
 ‘Vrouwelijk of niet, ik zeg alleen maar dat dat huwe-
lijk niet goed afloopt.’  
 Op dat moment ging de deur open en de cycloop 
kwam binnen. In plaats van zijn gewone jasje droeg hij 
een kapot zwart rokkostuum en de bedenkelijke hoge 
hoed nam hij al op de drempel af.  
 ‘Ah, daar is Jean!’ riep Laura. ‘Nou laat ik u in de 
steek, beste onschuld. Ik moet nodig bij de wasvrou-
wen gaan kijken.’  
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 Daarmee ging ze weg. Ik rekende bij Jean mijn kof-
fie af en ging ook weg. Op weg naar huis overdacht ik 
alles wat Laura met haar giftige roddeltong gezegd had. 
Op veel punten had ze waarschijnlijk geen ongelijk, 
maar in elk geval overdreef ze. Zou ze vanwege haar 
zuster toch niet zo vooringenomen tegen dat huwelijk 
zijn? Wat deed het er ook toe. Wat kon het mij sche-
len? En zo zag ik op het laatst in gedachten alleen het 
toekomstige, prachtige paar voor me, zoals het gearmd 
door de straten van Wenen zou lopen. Hij in zijn ver-
blindend witte uniform, met zijn gebruinde gezicht en 
donkere ogen en zij, bijna even groot, opvallend slank 
en lenig en met haar roodblonde haar – die nuance had 
toen door keizerin Eugenie een bijzonder hoog aanzien 
gekregen – met lange lokken tot ver op haar rug.  
 
 

II 
 
Het gesprek dat ik met Laura had, was het laatste. 
Want al gauw moest ik naar het regiment, dat tegelij-
kertijd het marsbevel kreeg. Daardoor was er maar een 
vluchtig afscheid van de schikgodinnen – dat wil zeg-
gen: eigenlijk maar van twee, omdat Selma nog steeds 
niet te zien was. Ik vertrok dus naar Bohemen, waar ik 
bleef tot het begin van de Italiaanse veldtocht.  
 Intussen waren Laura’s kwade voorspellingen 
vreemd genoeg in heel korte tijd uitgekomen. De Brois 
sneuvelde nog geen jaar na zijn huwelijk in een duel. 
Het was een vreemd verhaal, dat nooit helemaal opge-
helderd werd. De mensen vertelden elkaar (de kranten 
moesten toen zwijgen over dergelijke gebeurtenissen) 
in allerlei variaties het volgende. De Brois was bevor-
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derd tot majoor en als vleugeladjudant overgeplaatst 
naar het korpscommando in Boedapest. Daar had hij 
zijn vrouw op een dag betrapt bij een tête-à-tête met een 
hoge Hongaarse magnaat en die ervan langs gegeven 
met zijn rijzweep. Er bleef de magnaat natuurlijk niets 
over dan hem uit te dagen en bij het eerste schot neer 
te leggen. Maar de vrouw van De Brois kreeg van 
schrik en opwinding een miskraam, waardoor zij ook 
stierf. Het voorval baarde in bepaalde kringen mis-
schien groot opzien, maar bij buitenstaanders leidde 
het alleen maar tot het pikante gesprek van de dag en 
werd dus gauw vergeten. Zelfs door mij. Pas toen het 
regiment direct na het einde van de veldtocht weer in 
Wenen was, werd ik eraan herinnerd, en wel hoofdza-
kelijk door het koude koffiehuis, waar ik toch een keer 
naartoe moest. Daar kwam ik niet zo gauw toe. Want 
ik stond toen juist op het punt om het leger te verlaten 
en had in afwachting van mijn afscheid al ontheffing 
van al mijn militaire plichten gevraagd. Verdiept in 
boeken en geschriften verbleef ik overdag op mijn ka-
mer in de kazerne aan de Getreidemarkt, liet me het 
eten brengen en maakte pas tamelijk laat lange wande-
lingen, maar dan in heel andere richtingen. Ten slotte, 
op een nevelige avond in oktober, richtte ik mijn schre-
den naar de zetel van de schikgodinnen.  
 Toen ik de bekende ruimten binnenging, had ik het 
gevoel of hier helemaal niets veranderd was. De muren 
waren nog even donker als vroeger en zelfs de cycloop 
was nauwelijks lammer en aftandser geworden. Ook de 
gasten leken nog steeds dezelfden – tot en met de 
whistspelers bij de kassa, waar Selma net als vroeger 
voor de kast met de likeurflessen zat. Ik zag wel gauw 
dat het officieren van een ander treinregiment waren 
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die in de zaak zaten en bij het partijtje whist ontbraken 
De Brois en de aanbidder van Berta. Ook die miste ik 
nu. Maar Laura zat in een hoek; haar warrige kapsel 
stak uit boven een krant waarin ze verdiept was. Toen 
ze toevallig opzijkeek, herkende ze me meteen en stak 
zichtbaar verheugd haar hand uit.  
 ‘Dat is mooi, dat we u weer zien! U bent in Italië ge-
weest en hebt daar meegevochten in de oorlog – niet-
waar?’  
 ‘Eigenlijk wel. Maar mijn bataljon is helemaal niet 
onder vuur geraakt. Ik heb de kogels alleen in de verte 
horen fluiten.’  
 ‘Des te beter. Het was een ongelukkige veldtocht. 
Maar ik had het voorspeld!’  
 ‘Je bent nou eenmaal een profetes, Laura,’ zei ik on-
willekeurig glimlachend.  
 ‘Kan ik er wat aan doen dat de feiten me gelijk ge-
ven? Herinnert u zich nog wat ik toen over het huwe-
lijk van De Brois – – u hebt toch wel gehoord – –’  
 ‘Ja. Maar we kunnen de doden beter laten rusten. En 
wat mij betreft, ik ben niet lang meer militair.’  
 ‘Neemt u ontslag?’  
 ‘Ja.’  
 ‘En wat gaat u daarna doen?’  
 Omdat ik wist hoeveel minachting Laura had voor 
alles wat met literatuur te maken had, hield ik me op de 
vlakte en zei alleen: ‘Ik weet het nog niet precies – ik 
ben op zoek –’  
 ‘Nou, u vindt wel wat. Het is trouwens heel verstan-
dig van u. Bij het leger is nu niks meer te halen.’  
 ‘Voor mij zeker niet. – Maar vertel eens, heb jij in je 
familie misschien iemand verloren?’ Het was me intus-
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sen namelijk opgevallen dat Selma in de rouw was. 
Laura droeg overigens iets kleurloos, net als anders.  
 ‘Verloren? Godzijdank niet. Sinds onze ouders dood 
zijn, hebben we niet veel meer te verliezen. Maar u zegt 
dat waarschijnlijk, omdat Selma in het zwart is? Dat is 
wel passend voor een weduwe in de rouw.’  
 ‘Weduwe?’  
 ‘Volgens haar. Ze is er namelijk van overtuigd dat 
De Brois eigenlijk van haar hield en alleen maar met 
Cortesi trouwde, omdat hij vanwege zijn positie een rij-
ke vrouw moest trouwen. Daar was ze ten slotte mee 
verzoend, omdat ze zelf niks of maar heel weinig in te 
brengen had. Maar ze was zijn platonische bruid – en 
in de geest was hij met haar getrouwd. Daarom ziet ze 
zichzelf nu ook als weduwe.’  
 ‘Maar dat is –’  
 ‘Stapelgek is het. Maar zij voelt zich er wel bij. Ze 
heeft altijd al veel fantasie gehad en altijd haar geluk ge-
vonden in het ongeluk. Maar wat zegt u dáárvan?’ Ze 
wees met haar ogen naar een man aan een ver tafeltje 
die met zijn rug half naar ons toe zat.  
 ‘Van hem – –?’  
 ‘Kent u hem niet meer?’  
 ‘Ja, God, dat is toch – –’  
 ‘Ja, die is het. Onze Toggenburg. Alleen geen stu-
dent meer, maar een welgestelde huiseigenaar, doordat 
zijn papa overleden is. Zoals u ziet, is hij intussen ook 
aangekomen en heeft een baard. Hij is nog steeds ver-
liefd op Selma. In de loop der jaren heeft hij al drie 
keer een huwelijksaanzoek gedaan – en telkens een 
blauwtje gelopen. Elke keer bleef hij een tijd weg – na 
de laatste keer zelfs zes maanden. Ik dacht al dat hij er 
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nu genoeg van had – maar hij is er weer – en zit daar 
als een standbeeld.’  
 ‘Dus hij gaat door met zijn aanzoeken?’  
 ‘Blijkbaar. En deze keer misschien niet zonder suc-
ces. Selma is in elk geval gedweeër. Ze vindt het goed 
dat hij even naar de kassa komt. Ze neemt bloemen in 
ontvangst en ook gedichten. Hij heeft zich nu namelijk 
helemaal op het dichten gestort en geeft op eigen kos-
ten boeken uit.’  
 ‘Misschien neemt ze hem nog –’  
 ‘Ik zou er niks tegen hebben. Al was het onzin. Die 
vent is minstens tien jaar jonger dan zij. Maar als hij 
echt wil, geef ik mijn zegen. Des te meer, omdat we het 
koffiehuis nu gaan verkopen.’  
 ‘Waarom?’  
 ‘U ziet in wat voor toestand de zaak verkeert. Het is 
echt een schande. We hebben geen geld om het hele-
maal te laten restaureren. Dat zou ook weinig zin heb-
ben. Want het koffiehuis ligt zo uit de route dat er te 
weinig gasten komen. En omdat er een koper is, doen 
we afstand. Net op tijd, want ik ga ook trouwen.’  
 ‘Jij?’  
 ‘Daar kijkt u zeker wel van op? Maar ik doe geen 
gekke dingen. Ik ga trouwen met mijn “vriendje”. Dus 
een verstandshuwelijk en zo hoort het ook. De eige-
naar van het pensionaat is langzamerhand oud en moe 
en wil het insituut opgeven. Mijn aanstaande neemt het 
over. Dat wil zeggen: hij wil een ander en groter insti-
tuut beginnen.’  
 ‘Gefeliciteerd.’  
 ‘Dank u. Het wordt wel wat. Want we willen alles zo 
modern mogelijk inrichten. We hebben ook al heel ge-
schikte lokaliteiten op het oog in een nieuw gebouw in 
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de Marokanergasse. Ik doe de financiën. Ook verder 
ben ik niet op mijn achterhoofd gevallen.’  
 ‘Dat is bekend, beste Laura. Maar zo gaan de drie 
zusters uit elkaar. En wel langs de volkomen natuurlij-
ke weg van het huwelijk. Als ik het goed heb, is Berta 
die weg al opgegaan.’  
 ‘Ja, die is drie jaar geleden getrouwd. Met haar eerste 
luitenant.’  
 ‘Dus toch.’  
 ‘Ja. Ze mag dan dom zijn, ze is wel op haar voordeel 
uit. Maar ze is nog net zo gek als vroeger. Nog altijd 
vlinders in haar buik – en wanhopig, dat ze haar man, 
die wegens ziekte met pensioen is, verzorgen moet. – 
Maar als je het over de duivel hebt, dan trap je op zijn 
staart.’ Laura wees naar de ingang.  
 Die was haastig opengedaan en binnen kwam Berta 
in opvallende kleren en met een dichte sluier voor haar 
ronde gezicht; op haar nog altijd heel volle, donkere 
haar had ze een hoed die bezweek onder de bloemen 
en de veren. Nauwelijks zagen ze haar, of er sprongen 
al een paar officieren op van hun stoel en liepen gauw 
naar haar toe. Ze pakte en schudde de uitgestoken han-
den, waarbij er meteen luidruchtig geflirt werd.  
 ‘U ziet het,’ fluisterde Laura, ‘hoe ze met zich laat 
sollen! Een mens verandert niet.’  
 Nu kwam Berta ook naar ons toe. Er was een her-
kenningsscène. Berta was heel vriendelijk. Toen ze ten 
slotte zei dat ze gekomen was om haar zuster iets te 
vertellen, gebruikte ik de gelegenheid om op te staan 
en afscheid te nemen.  
 ‘Het beste,’ zei Laura. ‘En kom gauw terug. We zijn 
hier niet meer zo lang.’  
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III 
 
Ik heb de schikgodinnen niet meer teruggezien. Ik had 
me wel voorgenomen om nog minstens één keer naar 
het koffiehuis te gaan, maar er kwam van alles tussen – 
en toen ik er eindelijk toch was – had het al een andere 
eigenaar. Daardoor verloor ik de drie zusters uit het 
oog en in de loop der jaren verdwenen ze ook helemaal 
uit mijn geheugen.  
 Toen kreeg ik op een dag een brief van een kennis 
die op het platteland woonde, dat hij van plan was zijn 
zoon van tien in Wenen op een kostschool te doen. 
Daarbij vertrouwde hij op mij en als ik voorlopig in-
lichtingen wilde inwinnen, zou hij op mijn advies een 
beslissing nemen. Ik dacht natuurlijk meteen aan het 
instituut dat Laura met haar aanstaande had willen be-
ginnen. Haar informatie leek me toen vertrouwenwek-
kend en dus wilde ik in elk geval gaan kijken, want ik 
wist waar het was. Nadat ik op een mooie morgen – 
het was in juni – in het Stadtpark had ontbeten, liep ik 
op mijn gemak naar de Marokanergasse. Ik zag ook al 
gauw een van de nieuwe gebouwen met daarop een 
zwart bord met het opschrift Instituut Feichtenböck. Lau-
ra heette nu dus mevrouw Feichtenböck, wat ik niet 
kon weten, omdat haar vriend altijd alleen maar “de 
professor” werd genoemd. Op de eerste verdieping las 
ik meteen op de eerste deur het woord Directie. Ik druk-
te op de bel. Een net kamermeisje met een wit kapje 
deed open en nam op mijn vraag of “mevrouw” aan-
wezig was mijn kaartje in ontvangst. Even later kwam 
ze terug: de directrice verzocht me naar de spreekka-
mer te gaan en ze zou meteen komen. Ik ging dus naar 
de vrij grote en tamelijk kale ruimte. Aan de muren een 
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portret van Pestalozzi en ingelijste foto’s van land-
schappen. Een smalle, groene sofa en een paar stoelen 
met heel hoge, rechte leuningen. Nu ging er een zijdeur 
open en daar verscheen Laura, die ik op het eerste ge-
zicht niet herkende, zo was ze veranderd. Ze was na-
melijk vormeloos dik geworden, wat bij magere men-
sen wel vaker voorkomt. Er stond een echte kolos 
voor me en ik moest mijn best doen om mijn lachen te 
houden.  
 ‘U bent het dus echt?’ vroeg ze nu langzaam, terwijl 
ze me niet overdreven vriendelijk aankeek met haar 
ogen, die bijna schuilgingen achter haar bolle wangen. 
‘Wat wilt u eigenlijk?’ Daarbij nam ze me nogal wan-
trouwig op. In elk geval wist ze wat mijn beroep was 
en dacht misschien aan de een of andere ongewenste, 
zuiver persoonlijke reden. Maar doordat ik meteen kort 
en duidelijk vertelde waarvoor ik kwam, klaarde haar 
nu helemaal koperachtige gezicht op. Ze nodigde me 
uit om naast haar op de sofa te komen zitten en na een 
kort, energiek gesprek waren we er helemaal uit.  
 ‘Dus afgesproken!’ zei ze half krijsend en half sis-
send. ‘Uw vriend kan tevreden zijn. We zullen de jon-
gen veel aandacht geven. Aan het begin van het ko-
mende schooljaar kan hij komen. Ook nu meteen, als 
dat beter uitkomt.’  
 Het zakelijke was dus geregeld. Er viel een korte stil-
te. Maar daarna draaide Laura zich half naar me toe en 
zei weer nogal langzaam: ‘U bent dus in de literatuur 
gegaan?’  
 ‘Jammer genoeg wel, mevrouw de directrice, jammer 
genoeg wel –’  
 ‘Nou, u hebt succes gehad. Maar een Schiller of een 
Goethe komt niet meer terug.’  
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 Ik liet die volkomen juiste opmerking zwijgend over 
me heen gaan.  
 ‘En hoe gaat het verder met u?’ vervolgde Laura.  
 ‘Redelijk. Alleen niet zo goed als met u. U ziet er 
echt florissant uit.’  
 ‘Ja. Ik ben erg aangekomen de laatste jaren. Ook 
verder gaat alles prima. Het instituut loopt goed.’  
 ‘En hebt u misschien gezinsuitbreiding?’ vroeg ik 
dubbelzinnig. Die mogelijkheid was immers niet hele-
maal uitgesloten.  
 ‘Gezinsuitbreiding? Hoe komt u op het idee? Daar 
zijn wij niet mee bezig. Dat laten we aan anderen over.’  
 ‘Als iedereen er zo over dacht, hoe zou uw pensio-
naat er dan voor staan? – Maar hoe gaat het met uw 
zusters?’  
 Laura schoof een eindje opzij. ‘Mijn zusters? Daar 
gaat het heel slecht mee. Selma zit in het gekkenhuis.’  
 ‘In het gekkenhuis?’  
 ‘Dat was te voorzien. De aanleiding was overigens 
eigenaardig. Ze had uiteindelijk toch besloten om haar 
Toggenburg te nemen. Alles was al in orde en de 
trouwdag was vastgesteld. Toen vat de gelukkige brui-
degom kou, krijgt een longontsteking – en gaat dood. 
Die dood was een schok voor Selma’s zwakke per-
soontje. Niet dat ze heel verdrietig was om dat verlies. 
Het kon haar eigenlijk niet zoveel schelen. Maar ze zag 
het als een lotsbeschikking. Ze had altijd al kwezelach-
tige neigingen en begreep nu dat ze voorbestemd was 
tot non. Ze wou echt in het klooster. Maar er waren 
problemen. Voor novice was ze veel te oud en alleen 
een orde van barmhartigheid had haar opgenomen. 
Maar daar had ze geen aanleg voor. Ze werd dus bid-
zuster in optima forma. Van ’s morgens vroeg tot ’s 
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avonds laat zat en knielde ze in de Universitätskirche 
van de jezuïeten. Daarbij verwaarloosde ze haar uiter-
lijk, dat het treurig en schandalig was. Roomser dan de 
paus, zal ik u vertellen. Ten slotte brak de godsdienst-
waanzin door met een idee-fixe. Ze dacht dat ze de on-
bevlekte maagd Maria was, die de Heiland ter wereld 
moest brengen. Ongeneeslijk.’  
 ‘Heel triest. – En Berta?’  
 ‘Over haar zouden we het eigenlijk helemaal niet 
moeten hebben. Ik ben alleen verbaasd dat u niet in de 
krant gelezen hebt wat er gebeurd is.’  
 ‘Dat is me dan ontgaan.’  
 ‘Nou. Ze was zo ongelukkig – of volgens haar zo ge-
lukkig om haar man te verliezen. Hij stierf aan water-
zucht. Hij liet een aardig vermogen na, zijzelf had wat 
geld – en bovendien kon ze aanspraak maken op een 
pensioen. Ze had dus een zorgenloos leven als weduwe 
kunnen hebben. Maar de liefde! Stel u voor – je 
schaamt je gewoon om het te zeggen: ze werd verliefd 
op een heel jonge vent – een verkoper in een mode-
zaak, die trouwens uit een behoorlijk milieu kwam. Een 
heel vlotte jongen, die best aan wou pappen, omdat hij 
dankzij Berta een makkelijk leventje kon hebben. 
Vreemd genoeg was ze nog steeds aantrekkelijk. Maar 
toen ze verderging en wilde trouwen – ze wilde voor 
hem een mooie winkel in de stad kopen – toen haakte 
hij af. En toen ze niet toegaf, hem achtervolgde en be-
stormde met haar tederheden, werd hij brutaal. Ze 
raakte buiten zichzelf, kreeg zenuwaanvallen en werd 
broodmager. Zo liep ze rond als een toonbeeld van 
wanhoop, met bevende armen en handen. Na een laat-
ste, vergeefse poging om hem weer te binden, rende ze 
naar het dichtstbijzijnde gebouw, liep naar de bovenste 
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verdieping, sprong uit het raam en viel op straat te 
pletter.’  
 Ik zei niets.  
 ‘En met zulke onzinnige dingen moet ú zich bezig-
houden! U moet nog ergere dingen bedenken! – Maar 
het vreemdste was dat ze die trouweloze man bij testa-
ment alles nagelaten had. Ik moet hem wel nageven dat 
hij het niet aan wilde nemen. Maar zijn hebzuchtige 
ouders – hijzelf was nog niet eens meerderjarig – wa-
ren zo brutaal om daar namens hem aanspraak op te 
maken. Wij tekenden natuurlijk bezwaar aan, want de 
overledene was niet toerekeningsvatbaar. Er kwam een 
proces, dat we maar half wonnen. Dat wil zeggen: maar 
de helft van het kapitaal kon voor ons gered worden.’  
 Intussen was de zijdeur zachtjes opengegaan en de 
directeur was verschenen. Hij was niets veranderd; er 
waren alleen zilveren draden in zijn weinige hoofdhaar 
en zijn vosrode bakkenbaardjes. Hij kwam dichterbij 
en keek me door zijn bril met zijn waterblauwe ogen 
onderzoekend aan.  
 ‘Meneer komt voor een nieuwe pupil!’ zei Laura met 
stemverheffing, terwijl ze net als ik opstond van de so-
fa. ‘Je kent hem toch nog wel? Uit het koffiehuis –’  
 Haar man kwam nog dichterbij met zijn roze ge-
zicht, maar schudde zijn hoofd.  
 ‘Meneer –’ Ze noemde mijn naam.  
 ‘Ah, de – de –’  
 ‘Dichter!’ riep Laura. Meneer Feichtenböck leek een 
beetje hardhorend.  
 ‘Ja, ja – heel bekend –’  
 ‘En ik wens hem geluk met zijn verdere carrière,’ zei 
Laura, die nu welwillend haar hand uitstak om afscheid 
te nemen. ‘Natuurlijk, een Goethe of een Shakespeare 
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–’ Ze maakte haar zin niet af en verdween, terwijl de 
directeur me met veel strijkages begeleidde naar de uit-
gang.  
 
 
 


