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De volgende mededelingen zijn afkomstig van een 
dichter die indertijd van zich deed spreken, maar nu 
net als zoveel anderen verdwenen en vergeten is. Het 
weinige wat hij geschreven heeft is misschien nog hier 
en daar in de boekenkast van een literatuurliefhebber te 
vinden of in het meest bestofte vak van een uitleenbi-
bliotheek en het is aan de toekomst of zijn naam ooit 
nog genoemd zal worden.  
 

15 april 18..  
Pasen is voorbij, beste Fritz, en de salons van de residentie slui-
ten langzamerhand. Ach, hoe vaak heb ik in de loop van deze 
winter aan jou gedacht en aan de stille universiteitsstad waar jij 
met een groepje enthousiaste toehoorders helemaal voor je weten-
schap leefde, terwijl ik hier door uitnodigingen en allerlei sociale 
verplichtingen in een kringetje word rondgejaagd en niet tot rust 
kon komen, tot concentratie en regelmatig werk. En daarbij nog 
het drukkende gevoel dat je voor alle mensen die hun glanzende 
pronkkamers voor je openstellen toch eigenlijk niets betekent – 
en ook niets kunt betekenen! Wanneer ik zo laat op de avond 
mismoedig en doodop van een of ander gezelschap terugging naar 
mijn afgelegen buitenwijk, vond ik dat nare nietsdoen altijd 
moeilijk en meer dan eens nam ik me voor om alle relaties te ver-
breken waarin ik door mijn zo plotselinge literaire successen on-
gewild was terechtgekomen. Maar hoe had ik dat besluit uit 
kunnen voeren zonder meedogenloos te zijn, zonder de mensen te 
kwetsen die me met de beste bedoelingen om te helpen en te steu-
nen introduceerden in de meest vooraanstaande kringen? En 
daarom bleef me niets anders over dan het hoe dan ook tot het 
eind toe vol te houden. – Maar nu wil ik met dubbel genoegen 
weer helemaal mezelf zijn en me als een rups inspinnen in het 
huisje van de goede mevrouw Heidrich, van wie de zoon nog 
steeds als ingenieur bij het verre spoortraject werkt waar hij de 
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vorige zomer met zijn vrouw, de dochter van een zakenman uit 
de stad, meteen na de bruiloft naartoe was gegaan. Alles om me 
heen is weer zo bekend en vertrouwd: de schilderijen aan de 
muur, de vergeelde borstbeelden van Schiller en Goethe, de oude, 
trouwe inktpot op de schrijftafel – en het gaat door mijn kamer 
als een wind uit de dagen dat ik nog heerlijk op mezelf boven 
mijn eerste werk zat. Zo licht en vriendelijk als toen is het bij 
mij nu echt niet meer. Want ze hebben tegenover mijn ramen, op 
de plaats van de houtwerf met de prachtige notenbomen, een hoog, 
paleisachtig gebouw opgetrokken, dat mijn zon en lucht weg-
neemt, terwijl de brede straat die er, zoals je weet, een paar jaar 
geleden nog heel landelijk uitzag, door grootstedelijke woonkazer-
nes steeds smaller en donkerder wordt. Maar als tegenwicht heb 
ik onze tuin, die tot nu toe – godzijdank! – aan de algemene 
bouwwoede is ontsnapt. Ik heb daar altijd het fijnste kunnen 
schrijven en de lente begint in dat kleine stukje natuur al haar 
eerste pracht te ontplooien. Het gras glanst helder groen, de abri-
kozenspalier is bedekt met witte bloesems – en zelfs de oude ap-
pelboom, waar ik vandaag een goudbruine vlinder op de stam 
zag zitten, heeft al knoppen. Het jou welbekende tuinhuis met de 
smalle rieten sofa en de gammele stoelen wil ik ook deze keer 
weer in beslag nemen, en zo hoop ik al het verzuim gauw in te 
halen en veel jaloerse twijfelaars en hoofdschudders te kunnen be-
wijzen dat ik nog lang niet het beste van mezelf heb laten zien!  

Begin mei  
Nu ben ik weer echt in mijn element! Rondom me bloeiende se-
ringen en goudenregen en er dringt bijna geen geluid van mense-
lijke nabijheid in de tuin door, die fris en geurig als een in zich-
zelf gekeerde oase midden tussen stoffige straten en stegen ligt. 
Een paar boomtoppen zijn het afgelopen jaar zo groot geworden 
dat ze de horizon op veel plaatsen helemaal aan het oog onttrek-
ken; alleen de dichtstbijzijnde daken komen hier en daar tevoor-
schijn en de torenspits van de Stephansdom steekt de blauwe 
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lucht in alsof hij mijlenver verwijderd is. Soms hoor ik het doffe 
rollen van een wagen of de heldere roep van een kinderstem – en 
dan weer urenlang niets dan het zoemen van hardwerkende bijen 
en het getjilp van de mussen, waarop de huiskat, die je als een 
kleine tijger moet zien, op haar onopvallende manier jaagt. – 
Wat doet die rust, die eenzaamheid me goed! De herinnering aan 
al het tijdrovende amusement en gefeest vervaagt als een droom en 
werkzaam en heerlijk gelijkmatig glijden mijn dagen voorbij. 
Het onzalige werk dat me al zoveel vergeefse moeite, zoveel erger-
nis en twijfel opgeleverd heeft, is zo langzamerhand bijna af; ou-
de, allang opgegeven plannen komen weer fris en vrolijk terug en 
nieuwe ideeën komen in me op. Wat wil ik nog meer om geluk-
kig te zijn?! Alleen jou mis ik en ik wou dat ik net als vroeger 
de avonduren vertrouwelijk met je kon praten in het gezellige pri-
eel met het wingerdloof. In plaats daarvan maak ik af en toe na 
gedane arbeid een eenzame wandeling, meestal voor het bastion, 
waar de stille kerkhoven liggen en waar het arsenaal oprijst in 
zijn ernstige, duistere pracht. Daar loop ik naar de oude herken-
ningstekens, naar de zuil Spinster bij het kruis, laat mijn 
ogen dwalen over de uitgestrekte stad tot aan de groene heuvels 
aan de Donau, zie de zon ondergaan en vanuit het station lange 
treinen naar het mooie Zuiden suizen. Als ik in de schemering 
dan naar huis ga en weer de drukke straten in loop, als ik de 
kinderen zie die voor de deur spelen of met angstige voorzichtig-
heid het avondeten uit de dichtstbijzijnde herberg of kruideniers-
winkel naar huis dragen, en als ik langs de drukke bron kom, 
waar jongens en meisjes staan te flirten, terwijl de arbeiders uit de 
fabrieken stromen, dagloners zingend van de bouw komen en er 
van tijd tot tijd een trotse koets met chique dames en heren door 
de avondlijke menigte rijdt, dan gaat er een wonderlijke huiver 
door me heen. Ik voel me zo innig vergroeid met alles wat leeft en 
ademt – en toch vreemd op deze aarde, zo verheven boven het le-
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ven en streven, boven de zorg en hoop, boven vreugde en verdriet 
van deze wereld!  
 
 Eind mei  
“Wie zich overgeeft aan de eenzaamheid is al gauw alleen,” zingt 
Goethes harpenaar. In zekere zin is dat waar, maar eigenlijk 
heb ik mijn leven lang het tegendeel ervaren. Want telkens wan-
neer ik alle contact verbroken had en door de omstandigheden ge-
dekt en geborgen dacht te zijn, gebeurden er al gauw weer dingen 
die me snel en gewelddadig of juist zacht en onmerkbaar terug-
brachten bij de mensen. Zo is ook nu mijn fijne, stille leven niet 
meer zo eenzaam en afgezonderd als ik voor deze zomer mocht 
verwachten. De zoon des huizes is hier namelijk gearriveerd met 
zijn vrouw, die pas moeder is geworden, en het zesjarige dochtertje 
van een overleden collega. Hij is klaar bij het traject en werkt nu 
weer op het kantoor. Toen werd het meteen druk en lawaiig 
naast me. Er werden kisten en kasten uitgeladen, ze brachten al-
lerlei meubels en gereedschap naar de binnenplaats en de kleine 
kwam de tuin in rennen en begon meteen de laatste seringen ka-
pot te maken. Ik ruimde het veld voor haar en ging naar boven 
naar mijn kamer. En hoe langer ik nadacht over alle vermoede-
lijke gevolgen van dat incident, hoe zekerder het leek dat mijn 
ongestoorde dagen nu geteld waren. Maar mijn fantasie had het 
weer eens te somber ingezien. Want zodra alles opgeruimd was, 
keerde ook de vroegere rust in huis terug en je merkte nauwelijks 
dat er bewoners bij gekomen waren. Heidrich, die je nog wel kent 
met zijn opgewekte, open karakter, gaat al ’s morgens naar zijn 
werk en zijn vrouw Luise, een lange, tengere brunette, wordt he-
lemaal in beslag genomen door de zorg voor haar zoontje, dat al 
vanaf zijn geboorte sukkelt met zijn gezondheid. Soms brengt ze 
het arme ventje een uur naar de tuin, dat hij was zon en frisse 
lucht krijgt. Dan is het roerend om te zien hoe de jonge moeder 
over hem waakt, terwijl hij slaapt en als hij weer wakker wordt 
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een takje of een bloem voor zijn neus houdt, dat hij even lacht en 
met zijn magere handjes ernaar grijpt. Ook de kleine Erni, die 
thuis wordt opgevoed, stoort me niet. Ze gaat naar een school in 
de buurt en omdat ik de kinderen altijd al lief gevonden heb, 
vind ik het helemaal niet erg als het montere meisje met haar bol-
le wangen in de vrije uren om me heen loopt te springen en ver-
trouwelijk in mijn boeken en geschriften snuffelt. ’s Avonds gaat 
de hele familie onder leiding van de oude vrouw, die vroeger maar 
zelden haar kamer uit kwam, altijd naar het prieel voor de 
avondboterham. Soms ga ik met het kleine clubje mee en kijk 
met plezier naar het huiselijk geluk waar ik voor mezelf zo 
vaak naar verlangde. Laatst kwam er ook een jongere zus van 
Luise, een knap en slank meisje, dat nauwelijks de kinderschoe-
nen ontgroeid was. Een flinke jongeman kwam met haar mee; 
hij schijnt al haar verloofde en de zoon van een welgestelde fabri-
kant uit de buurt te zijn. Ik hoor dat een andere zuster in de 
provincie getrouwd is. – En je ziet dat ik zo weer bij eenvoudige 
mensen ben, waar ik me het meest toe aangetrokken voel en 
waar ik het meeste plezier mee heb, terwijl ik zowel tegenover li-
teraire als voorname kringen nooit helemaal van mijn verlegen-
heid af kom.  
 
 18 juni  
Ik wou dat je nu de tuin kon zien! De twee rozenstruiken bij de 
ingang, die de afgelopen jaren niet meer wilden groeien, lijken op-
eens weer jong, want ze hebben allemaal bloesems en knoppen en 
verspreiden met een leger goudgroene kevers eromheen hele welrie-
kende wolken in de warme, trillende lucht. In de perken bloeit 
het geel, blauw en rood; lelies hebben hun witte kelk ontsloten en 
daarbij flitst en fonkelt de gouden zonneschijn met de prachtigste 
lichten en reflecties op het gras en in het weelderige groen van de 
boomtoppen, dat het hart in je lichaam overslaat van zalige zo-
mervreugde. Maar wat alles de laatste, afsluitende bekoring geeft, 
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dat is een mooi wezen, half meisje en half vrouw, dat bijna dage-
lijks in de tuin komt en temidden van het prachtige bloeien en 
stralen een figuur uit een sprookje lijkt. Je glimlacht? Ach, lees 
maar verder om te zien hoe bijzonder je vriend zich voelt. –  
 Pinksteren, het inwijdingsfeest van de zomer, naderde. De dag 
tevoren was ik na het eten langer dan anders op mijn kamer ge-
bleven; om eerlijk te zijn: ik was een beetje ingedommeld boven 
het werk van een pasopgedoken dichter. Toen ik later naar bene-
den ging en de binnenplaats door liep, hoorde ik uit de tuin een 
onbekende vrouwenstem. Behoedzaam liep ik naar het hek om 
door het dichte gebladerte te kijken. Wat een liefelijk gezicht! Op 
het gras in het midden, onder de oude appelboom, stond een slan-
ke, jonge vrouw met in haar armen het zoontje van Heidrichs 
vrouw, die met Erni vlakbij op een bank zat. De zonnestraal 
die door de takken brak, glansde om haar donkerblonde haar en 
haar roze gezicht, dat ze lachend en teder op het bleke, ingevallen 
gezichtje van de kleine richtte. Ze gaf hem de wonderlijkste koos-
naampjes, kuste hem en terwijl ze hem met een charmant gebaar 
aan haar borst drukte, begon ze een beetje te dansen, waarbij er 
twee lange, smalle voetjes onder de zoom van haar lichte jurk te-
voorschijn kwamen. Plotseling bleef ze als versteend staan en 
bloosde hevig. Ze had blijkbaar gezien dat er iemand stiekem 
stond te kijken en meteen rende ze naar Luise om het kind in 
haar schoot te leggen. Nu kreeg ik een vreemd, verlegen gevoel. Ik 
wist niet of ik me terug moest trekken of tevoorschijn moest ko-
men. Uiteindelijk besloot ik het laatste en liep snel langs de 
vrouwen, alsof ik iets moest halen. Maar toen ik meteen daarop 
met een boek onder mijn arm weer weg wou lopen, zei Luise: 
‘Waarom zo’n haast? Kom toch even bij ons zitten.’ En met een 
handgebaar voegde ze eraan toe: ‘Meneer A. – mijn zus Mari-
anne.’ Maar nadat die nog steeds blozend en verward en zonder 
me aan te kijken een kleine buiging had gemaakt, pakte ze een 
rond hoedje dat aan een boomtak hing, zette het op haar hoofd 
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en trok haar handschoenen aan. ‘Wat, ga je al weer weg?’ vroeg 
Luise verbaasd. ‘Ja, mijn man zit op me te wachten –’ en de 
charmante vrouw had al haar parasol gepakt en haar zuster en 
de kinderen een kus gegeven. ‘Dus tot morgen, zoals afgespro-
ken!’ riep Luise nog, terwijl de ander met een haastig teken van 
instemming gauw de tuin uit ging. Ik keek haar na als in een 
droom. Maar Luise keek me glimlachend aan en zei: ‘Wat heb 
je mijn zus laten schrikken! Vreemd, ze is anders toch niet zo 
mensenschuw. Zou ze in de provincie zo geworden zijn?’  
 ‘Dat is dus de zus van wie je zei dat ze in Marburg getrouwd 
is?’ vroeg ik nog, helemaal van mijn stuk.  
 ‘Ja, dat is zij. Haar man wil hier komen wonen voor een in-
dustriële onderneming. Ze zijn gisteren aangekomen en naar een 
hotel gegaan; later komen ze bij ons in de buurt wonen.’  
 ‘En hoelang is je zus al getrouwd?’  
 ‘’Vijf jaar. Maar ze ziet er nog net zo jong en meisjesachtig 
uit als op de dag dat ze met haar krans en haar sluier naar het 
altaar ging. Wie zou denken dat ze ouder is dan ik? Ze heeft 
natuurlijk geen kinderen.’ En daarbij keek Luise met een lichte 
blos naar het jongetje, dat op haar schoot intussen in slaap geval-
len was.  
 Ik zei niets en speelde peinzend met de krullende haren van 
Erni, die zich tegen me aan gevlijd had.  
 ‘Wij hadden, net als Emilie nu, snel besloten om te trouwen,’ 
vervolgde Luise, ‘want we kregen een stiefmoeder in huis die ons 
meisjes het leven heel zuur maakte. Vooral Marianne had veel 
van haar te lijden, omdat ze met haar vriendelijke karakter ie-
dereen aantrok. Niet te geloven hoe vrolijk en hoe aanstekelijk 
ze kan zijn! Ik ben blij dat ik haar weer hier heb en we zijn 
van plan om haar komst morgen meteen te vieren met een vrolij-
ke eerste pinksterdag. We willen ’s middags in de tuin eten en 
het dan zo plezierig mogelijk maken. Emilie komt ook met haar 
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verloofde; als jij ook komt, vinden we dat allemaal fijn en mijn 
zus is dan – hopelijk – niet meer zo verlegen en terughoudend.’  
 Ik zat steeds dieper in gedachten verzonken en ik voelde een 
doffe pijn in mijn hart. Maar bij de gedachte dat ik de jonge 
vrouw morgen weer zou zien drong er een stille jubel door mijn 
innerlijke beklemming. Ik nam de uitnodiging graag aan en 
bracht de rest van de dag door in een aangename rusteloosheid, 
die me ook ’s nachts in mijn dromen in halfslaap achtervolgde, 
zodat ik pas tegen de morgen vast in slaap viel. Toen ik wakker 
werd en naar het raam ging, stond de zon al hoog. Het was een 
prachtige pinksterdag. De lucht was licht en blauw boven de fon-
kelende daken en vrolijk kwetterend schoten de zwaluwen heen 
en weer. In de straten heerste een plechtige stilte; hier en daar 
kwamen op hun zondags geklede vrouwen en meisjes met gebe-
denboeken naar buiten, terwijl een groot deel van de bevolking de 
stad waarschijnlijk al heel vroeg achter zich gelaten had om de 
groene velden en heuvels en de ruisende bossen in de omgeving op 
te zoeken. Ook ik pakte mijn hoed en mijn stok en ging het huis 
uit. Er was net een tentoonstelling geopend met de aquarellen en 
tekeningen van Bonaventura Genelli en daar wilde ik de hele 
ochtend naartoe. Maar de figuren en bedoelingen van de geniale 
kunstenaar, die op zo’n speciale manier naar schoonheid had ge-
streefd, konden me niet boeien. Het beeld van Marianne doemde 
voortdurend voor me op en raakte verknoopt met een vage voor-
stelling van haar man, terwijl ik er in het geheim voor terug-
schrok om met hem kennis te maken. Zo ging ik het tentoonstel-
lingsgebouw even verstrooid uit als ik het ingegaan was en omdat 
het nog steeds geen twaalf uur was, liep ik een tijdje in de Ring-
straße op en neer. Ik was al lang niet meer in de stad geweest en 
de rijen trotse gebouwen zagen er net zo vreemd en kil uit als de 
mensen, die vandaag stiller en minder talrijk dan anders voorbij-
kwamen.  
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 Toen ik eindelijk weer thuis was, zat het kleine gezelschap al 
in de tuin. Erni rende meteen op me af en ik ging Heidrichs 
moeder groeten, die onder de bloeiende acacia’s bij de brandmuur 
van het huis van de buren zat, terwijl de twee jonge vrouwen ver-
derop de tafel stonden te dekken. Luise glimlachte vriendelijk te-
gen me, maar Marianne ging zonder op te kijken door met haar 
werk. Nu kwam het liefdespaar hand in hand het prieel uit en 
ook Heidrich kwam met zijn zwager, die hij voorstelde als Dor-
ner. Het was een lange, magere man van net in de dertig met een 
regelmatig, maar hard gezicht en ik was heel opgelucht toen ik 
hem zag. Ik wisselde een paar woorden met hem en daarna 
dwaalde mijn blik onwillekeurig naar zijn vrouw, die nu half 
van ons afgekeerd bezig was met een grote bos bloemen, die waar-
schijnlijk voor de tafel bestemd was. Ze droeg deze keer een witte, 
hooggesloten jurk, die de meisjesachtige teerheid van haar figuur 
prachtig uit liet komen. Een breed lint van lichtgroene zijde met 
een knoop van achteren diende als ceintuur en een smaller lint in 
dezelfde kleur hield haar volle haar bij elkaar, dat een scheiding 
had tot op haar kleine voorhoofd en elegant haar hoofd en nek 
omgaf. Toen we aan tafel gingen, zou ik naast haar plaatsne-
men, maar Erni wilde per se bij tante Marianne zitten en omdat 
Heidrich al links naast haar zat, deed ik wat het kind wilde en 
ging gauw aan de andere kant naast Luise zitten. Nu had ik 
haar tegenover me en zag haar gezicht, waarbij me nu pas de ge-
lijkenis opviel met dat van haar zuster Emilie. Alleen waren de 
gelaatstrekken van dat jonge meisje onaangenaam duidelijk 
naast die van Marianne, die een zachte, toegankelijke glans had-
den, net als de vrouwenportretten van Jean-Baptiste Greuze, 
maar die hier een stralend en bijna kinderlijk fris koloriet had-
den. Ze ontweek mijn blik; zwijgend, maar lief en zorgvuldig 
schepte ze op voor de kleine naast haar en glimlachte, terwijl ze 
zelf sierlijk en vluchtig at, zwijgend om de vrolijke opmerkingen 
van haar linkerbuurman aan haar. Langzamerhand werd ze 
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spraakzamer, waaraan de vurige Hongaarse wijn, die in kleine 
glaasjes geschonken werd en waarvan ze meermalen had genipt, 
aan bijgedragen konden hebben. Ze leek geleidelijk op een vreem-
de manier los te komen; haar grote, donkere ogen begonnen te 
fonkelen en met heldere stem en vrolijk gelach beantwoordde ze 
de grappen van Heidrich, die ook steeds vrolijker werd. En toen 
de jonge man na het eten plotseling opstond en een spelletje voor-
stelde, sprong zij ook op en keek vol verwachting voor zich uit, 
terwijl ze instemmend in haar handen klapte. De anderen en 
zelfs de oude vrouw volgden haar voorbeeld; alleen Dorner, die 
aan tafel bijna beledigend gezwegen had, bleef zitten. ‘Ik doe niet 
mee,’ zei hij, terwijl hij de rook van zijn sigaar in de lucht blies. 
‘Ik kijk wel.’ Intussen waren er al allerlei voorstellen gedaan, 
maar het opgewonden gezelschap vond niets spannend en niets 
leuk genoeg. Ten slotte stelde iemand blindemannetje voor, en on-
der applaus van alle kanten werd al gauw besloten tot dat gekke 
spelletje. Iemand kwam met een doek en ze bonden die voor de 
ogen van Emilies verloofde, die als eerste aan de beurt was, en 
het wederzijdse jagen en vluchten begon. Ik kreeg een heel eigen-
aardig gevoel; herinneringen aan mijn kinderjaren kwamen boven 
en terwijl ik meestal meer keek dan meedeed, had ik plezier in 
de bewegingen van de jonge mensen, het gejuich van het kind en 
de gedwongen bedrijvigheid van de matrone. Maar heel lieflijk 
was het om te zien hoe Marianne in haar witte jurk met gloei-
ende wangen rondfladderde en de blindeman uitgelaten plaagde, 
tot ze uiteindelijk zelf gevangen werd. Nadat haar de blinddoek 
voorgebonden was, bleef ze nog een tijdje hijgend en met uitge-
strekte armen staan, maar daarna schoot ze als een libelle pijl-
snel zigzaggend nu eens hier- en dan weer daarheen. Bij die lief-
tallige pogingen om iemand te pakken te krijgen was ze uiteinde-
lijk ook vlak bij mij gekomen; ik voelde de aanraking van haar 
handen al – toen ze plotseling onder de doek een hoogrode kleur 
kreeg, me losliet en met een snelle draai haar zwager te pakken 
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kreeg, die waarschijnlijk niet helemaal toevallig in haar armen 
liep. Terwijl hij de blinddoek voorgebonden kreeg, zei hij dat de 
vrouwen nu op moesten passen, omdat hij van plan was niemand 
zonder een flinke kus weer los te laten. Marianne begreep blijk-
baar voor wie die woorden eigenlijk bestemd waren, want ze hield 
veelbetekenend haar wijsvinger voor haar lippen en sloop geluid-
loos tot achter in de tuin. Maar de grappenmaker, bij wie de 
blinddoek waarschijnlijk niet al te strak zat, bewoog voor de 
schijn nog een beetje heen en weer tussen de anderen en rende 
daarna achter haar aan, en omdat hij blijkbaar heel goed kon 
zien, had de jonge vrouw moeite om aan zijn achtervolging te ont-
komen. Maar het lukte haar toch om op het beslissende moment 
uit te wijken en door over een paar bloemperken en een lage haag 
kruisbesstruiken heen te springen terug te rennen naar de kring. 
Daar werd ze plotseling heel bleek, greep met beide handen naar 
haar hart, wankelde en zakte zo te zien levenloos in elkaar. Ie-
dereen rende geschrokken op haar af; ze maakten haar ceintuur 
los en bevochtigden haar slapen met water. Ze kwam ook al 
gauw weer bij, wreef met haar hand over haar voorhoofd en liet 
zich uitgeput en krachteloos naar het paviljoen brengen, dat ach-
ter de vrouwen en Dorner dichtging, zodat alleen de twee jonge 
mannen, het van ontzetting nog steeds sprakeloze kind en ik 
buiten moesten blijven. Heidrich, die zichzelf als de veroorzaker 
van het pijnlijke voorval zag, was heel angstig en opgewonden, 
maar na een tijdje kwam zijn vrouw met een geruststellende glim-
lach het paviljoen uit. ‘Ze voelt zich weer prima,’ zei ze zacht, 
‘en ze wil nu alleen een beetje slapen.’ Ook de anderen kwamen 
met een opgewekt gezicht naar buiten; alleen Dorner, bij wie de 
ontzetting blijkbaar al snel had plaatsgemaakt voor ergernis en 
misnoegen, trok een somber gezicht en mompelde onverstaanbare 
woorden in zijn baard. Het wachten duurde wel een uur. Ten 
slotte ging de deur van het paviljoen open en Marianne verscheen 
op de drempel. Ze zag nog steeds een beetje bleek, maar ze verze-
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kerde ons dat het over was en ging alle bezorgde vragen en de ver-
ontschuldigingen van haar zwager met een grapje uit de weg. 
Toch werd het in de kleine kring niet gezellig meer en nadat we 
in de naderende schemering wat gedronken hadden, keek Dorner 
op zijn horloge en zei dat we beter konden stoppen, om-dat het al 
laat was en Emilie nog naar huis gebracht moest worden. Mari-
anne stond op, omhelsde haar zus en pakte de arm van haar 
man, waarop ook de verloofden afscheid namen en beide paren de 
tuin uit gingen. Wij huisgenoten bleven nog even bij elkaar; 
daarna gingen de vrouwen met Erni naar boven, Heidrich volgde 
al gauw en ik bleef alleen achter. Een lauwe, maanloze nacht 
daalde langzaam op de boomtoppen. Geheimzinnig glansden de 
acaciabloesems, een vleermuis glipte zacht door de tuin en van 
buiten klonk het zingen van mensen die vrolijk terug naar huis 
gingen. Ik stond op en liep langzaam de kronkelpaden op en 
neer. De indrukken van de doorleefde dag werkten nog sterk na 
en het was alsof ik de witte jurk van Marianne door de bosjes 
zag stralen en over het donkere gras zag fladderen. Ten slotte 
ging ik het paviljoen in, waar de deur op een kier stond. Er hing 
een licht parfum in de ruimte. Ik liep naar de sofa, waar de jonge 
vrouw geslapen moest hebben en toen ik ging zitten, raakte mijn 
hand iets glads en knisperends: het was het lint dat ze in haar 
haar gedragen had. Een zoete vermoeidheid overviel me; ik ging 
liggen – en voor ik er erg in had, was ik met de koele, geurige 
zijde tussen mijn hand en mijn wang in slaap gevallen.  
 De volgende morgen zat ik in de schaduw van het prieel. Ik 
had een boek voor me; alleen las ik niet, maar keek naar de 
gouden zonneschijn buiten. Witte vlinders fladderden rond de 
bloemen, verre klokkenklanken beefden door de lucht en in de 
takken van de appelboom zat een bontgeveerde vogel te zingen die 
vanuit het Belvédère hier verdwaald kon zijn. Plotseling was het 
of ik lichte, aarzelende voetstappen hoorde en het ruisen van een 
jurk. Ik kwam overeind en stond tegenover Marianne, die aan 
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de ingang van het prieel verscheen en haar charmante verlegenheid 
bji het zien van mij achter de uitgeklapte parasol probeerde te 
verbergen. ‘Neem me niet kwalijk,’ zei ze onzeker, ‘ik dacht – 
ik zoek mijn zuster –’  
 ‘Uw zuster is vandaag nog niet naar beneden gekomen. – 
Maar ik geloof, mevrouw Dorner, dat ik u weer heb laten 
schrikken,’ vervolgde ik, omdat ik zag dat ze nog steeds van 
haar stuk was.  
 ‘Weer?’ zei ze en keek me aan.  
 Ik had het gezegd voor ik er erg in had. ‘Dat heb ik volgens 
mij al een keer gedaan, eergisteren, toen u onder die boom stond 
–’  
 Een vluchtige glimlach krulde haar lippen. ‘Ach ja!’ zei ze 
luchtig. ‘Wat dwaas van me om zo plotseling weg te lopen! Luise 
had het immers al over u gehad. – Maar daar staat tegenover 
dat ik u gisteren heb laten schrikken.’  
 ‘Meer dan dat. U weet niet hoe we het hadden, toen u plotse-
ling in elkaar zakte. Maar ik zie dat het verder geen gevolgen 
heeft gehad,’ en daarbij keek ik naar haar gezicht, dat er weer 
heel fris en roze uitzag.  
 ‘Het stelde niks voor. Ik had tegen mijn gewoonte wijn ge-
dronken. – En ik was heel uitgelaten,’ voegde ze er een beetje ge-
geneerd aan toe.  
 ‘Misschien, maar alleen zoals kinderen dat meestal zijn. 
Echt, mevrouw Dorner, als ik niet wist dat u getrouwd bent –’  
 ‘Dan zou je dat niet zeggen,’ vulde ze aan, omdat ik mijn 
zin niet afmaakte. ‘Dat gevoel heb ik zelf ook vaak!’ En er leek 
een lichte zucht te klinken in die woorden, die eigenlijk heel on-
bevangen gezegd waren. ‘Maar,’ vervolgde ze opeens heel ernstig, 
‘nu moet ik naar mijn zus.’ En met een buiging wilde ze weglo-
pen.  
 ‘Wacht even!’ vroeg ik. ‘U hebt gisteren iets vergeten in het 
paviljoen.’ En ik gaf haar het groene lint dat ik bij me had. Blo-
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zend wierp ze er een blik op, pakte het met een dankbaar knik-
je aan en liep snel en gracieus de tuin uit. –  
 En nu komt ze, zoals gezegd, bijna elke dag, meestal vroeg in 
de middag. Dan zit ze te werken in het prieel of speelt met Erni, 
die op een kinderlijke manier aan haar gehecht is. Ook helpt ze 
haar zus door op het jongetje te passen, waarbij ze haast nog lie-
ver en zorgvuldiger is dan zijn eigen moeder. Maar echt fijn is het 
als ze ook ‘s avonds blijft eten, want dan zorgt ze met grapjes en 
leuke gesprekken steeds voor een vrolijke sfeer. Maar als haar 
man erbij is, die haar meestal vrij laat af komt halen, is ze stil-
ler en zwijgzamer. Want je kunt duidelijk merken dat hij net 
als alle nuchtere en weinig ontwikkelde mensen haar vrolijke en 
open karakter ongepast vindt en dat, net als Mariannes lieftal-
lige, echt vrouwelijke beperktheid in bepaalde dingen, dwaas en 
een beetje dom vindt. Zo wilde hij laatst kaarten (volgens hem de 
enige leuke bezigheid), waarbij iedereen de punten van zijn kaar-
ten moest tellen. Marianne kon dat niet snel genoeg en moest 
vaak de top van haar wijsvinger gebruiken, tot Dorner zei dat ze 
toch op zijn minst moest leren tellen en haar kaarten ruw afpak-
te en op tafel gooide. Ik kromp in elkaar; Marianne zweeg, 
maar kreeg langzaam een kleur van schaamte. Ook de anderen 
keken beteuterd en de stemming werd pijnlijk en heel naar. Dor-
ners aanwezigheid werkt altijd al verlammend en drukkend op 
iedereen: niemand durft een spontane, vrolijke opmerking te ma-
ken. Zelfs de huiskat, die elke avond spinnend rond de tafel 
loopt om een lekker hapje te krijgen, slaat op de vlucht als Dor-
ner komt, omdat die meteen de eerste keer met zijn stok naar 
haar sloeg. – Wanneer de levenslustige jonge vrouw bij het af-
scheid de arm van haar harde, sombere man pakt en daarbij 
soms – denk ik tenminste – met haar prachtige ogen naar me 
achteromkijkt, dan, beste jongen, voel ik pijn in mijn hart en ik 
heb vaak zin om op te springen en hem dat lieve meisje te ont-
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rukken, omdat hij als fantasieloze vent niet snapt hoe aantrek-
kelijk ze is!  
 
 Eind juni  
Jij vindt dat ik iets doms aan het doen ben door zo serieus ver-
liefd te worden op die jonge vrouw. En als dat waar was? Als ik 
mijn gevoelens weer eens de vrije loop zou laten? Maar je hoeft 
niet bang te zijn! Ik ben ontzegging gewend, sterker nog: ik heb 
– hoe vreemd dat ook mag klinken – al geleerd om ontzeg-
gend te genieten. En gelukkig is dat zo, want anders – – 
Luister maar wat er tussen ons beiden gebeurd is.  
 Toen ik gisteren na het eten zoals gewoonlijk de tuin in 
kwam, trof ik Marianne alleen met de kinderen. Omdat op het 
prieel nog de volle junizon brandde, was ze op de bank bij de 
dichte vlierbesstruik gaan zitten, die met het het paviljoen daar 
vlak bij in de schaduw lag. Aan haar voeten zat Erni ijverig te 
kijken naar sierlijk breiwerk van haar tante en aan de andere 
kant lag het jongetje in zijn rieten wieg onder een vliegennet te 
slapen. Marianne zat een boek te lezen dat ze, toen ze mij zag, 
opzijlegde en onder een doek schoof, maar waarin ik met de 
scherpe blik van de auteur meteen een van de verhalen herkende 
die ik jaren geleden had geschreven. Toen ik de jonge vrouw gedag 
ging zeggen, zei ze dat de anderen voor een dringend bezoek weg 
waren en haar gevraagd hadden voorlopig op de kinderen te pas-
sen. ‘Ik doe het graag,’ vervolgde ze, terwijl ze haar hand vleiend 
op Erni’s hoofd legde. ‘Erni is mijn lieve, brave meid en van de 
arme kleine daar houd ik alsof hij mijn eigen kind is.’ Ze bloos-
de bij die woorden en tilde voorzichtig een eind van het groene 
vliegennet op. ‘Kijk eens hoe zacht en hoe rustig hij ligt te slapen 
en hoe lief hij eruitziet ondanks zijn bleke kleur! Maar ik ben 
bang dat hij het bij Luise niet redt.’ En daarbij liet ze het net 
treurig weer zakken.  
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 Ik was naast haar op de bank gaan zitten en we keken een 
tijdje zwijgend naar het zonnige groen.  
 ‘Ik heb tot nu toe zitten lezen,’ zei ze ten slotte en trok lang-
zaam en gegeneerd het dunne boekje tevoorschijn.  
 Ik moest wel verbaasd kijken. ‘Hé, leest u mijn boek?’ vroeg 
ik dus.  
 ‘Ja, en niet voor het eerst. Het trekt me telkens opnieuw – 
Vindt u het gek? Dat had u niet van me gedacht –’  
 ‘O, jawel hoor – ja hoor, mevrouw Dorner! Ik wou alleen 
maar zeggen – het is wel een erg stil en treurig verhaal.’  
 ‘Daarom vind het juist mooi. Ik ben niet altijd zo vrolijk als 
u me meestal ziet. Ik heb ook mijn droevige momenten en ik voel 
me eigenlijk altijd het prettigste, als ik alleen ben en mijn gedach-
ten de vrije loop kan laten. Alleen onder de mensen gebeurt het 
wel –’  
 ‘Dan is die vrolijkheid toch alleen maar uw echte karakter, 
dat dan naar buiten komt.’  
 ‘Denkt u?’ zei ze peinzend.  
 ‘Ja hoor. En de mensen zouden blij moeten zijn dat ze zo’n 
levenslust bij u kunnen wekken.’  
 Ze schudde even haar hoofd. ‘Nou, ik krijg meestal alleen 
maar standjes en verwijten te horen. Van mijn ouders en leraren, 
van –’ ze onderbrak zichzelf. ‘Ik denk dat ze me altijd al licht-
zinnig en simpel vinden,’ voegde ze er met gedempte stem aan toe.  
 ‘O, wie kan, wie mag er zo oordelen?’ zei ik warm.  
 Ze leek die opmerking niet te horen en ging door op wat ze 
het laatste gezegd had: ‘Misschien ben ik dat ook wel. Mijn kin-
derjaren zijn voorbijgegaan als in een droom en zelfs de dood van 
onze moeder, die we al heel vroeg moesten missen, greep me niet 
bijzonder aan; ik voelde toen meer een geheime ontzetting. Elk 
stuk speelgoed dat ik kreeg, elke nieuwe jurk, elk uitstapje de 
stad uit en elk feest waar ik gedanst had, maakte dat ik alle an-
dere dingen nog lang vergat, zodat ik niet eens zag wat er om me 
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heen in de wereld gebeurde. En dat is nog steeds zo. Vaak hoor 
ik andere vrouwen praten over dingen waar ik helemaal niks 
van weet en dan merk ik altijd hoever ik achter ben en schaam 
me voor mijn ontwetendheid.’  
 ‘Dat is niet terecht!’ riep ik, onder de indruk van de eenvou-
dige verhevenheid van die betekentenis, ‘dat is niet terecht, me-
vrouw Dorner! Want daardoor hebt u nog steeds die oorspronke-
lijkheid die bij een vrouw mooier is dan alle kennis van de we-
reld.’  
 Ze keek me twijfelend aan. ‘Wat? En dat zegt u, een geleerde 
– een dichter?’  
 ‘Waarom niet? Juist omdat wij altijd bezig zijn met ons ver-
stand, horen we zo graag wat iemand met een spontaan karakter 
zegt. Echt waar: alle kennis is waardeloos, als er geen sterk eigen 
gevoel achter zit, terwijl een warm hart best zonder formules kan, 
want het overtuigt en wint alleen al zijn door zijn doen en laten. 
– En u hebt zo’n hart!’  
 Ze zei niets en bracht alleen langzaam haar hand naar haar 
borst.  
 ‘En u hebt ook gevoel en begrip voor zoveel dingen die onge-
merkt en ongekend aan u voorbijgaan,’ vervolgde ik. ‘Maar nie-
mand heeft nog het verlossende woord kunnen spreken en daar-
door is de betekenis van het leven tot nu toe verborgen gebleven en 
daardoor weet u zelf niet hoe rijk u innerlijk bent.’  
 ‘Het is waar,’ zei ze nauwelijks hoorbaar, ‘ik heb vaak zo’n 
benauwd gevoel en snak naar iets wat ik niet onder woorden kan 
brengen – –’ Ach, beste vriend, het was prachtig hoe ze daar zat 
met haar smalle hand op haar hart en haar blik op de grond ge-
richt. Ze was helemaal bleek geworden en haar tere boezem ging 
zacht op en neer. En ik had grote behoefte om haar te vertellen 
dat het liefde was waarnaar ze snakte, het enige wat de wereld in 
zijn oneindigheid voor een vrouw opent – maar een blik op het 
luisterende kind aan haar voeten hield me tegen en ik zweeg. 
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Daardoor viel er een diepe stilte; Erni keek met haar verstandi-
ge, bruine ogen onderzoekend naar ons op en je kon het zoemen 
horen van een wesp die in steeds kleinere kringen om ons heen 
vloog. Plotseling gaf Marianne een kleine schreeuw en ging met 
haar hand over haar wang. Het gevleugelde diertje was dichterbij 
gekomen en had haar onder haar rechteroog gestoken; er was een 
roodomrand blaasje te zien. Ik rende naar het dichtstbijzijnde 
bloemperk om wat aarde op te graven. Marianne wilde de pijn-
lijke plek daarmee bedekken, maar de vochtige massa verbrok-
kelde onder haar bevende vingers en viel op de grond.  
 ‘Mag ik het proberen?’ zei ik en haalde verse aarde. Ze ging 
beschaamd achteruit met haar tengere lichaam en terwijl zij in 
lieftallige verwarring haar ogen dichtdeed, drukte ik het verkoe-
lende element zacht tegen haar wang. Ze haalde diep adem en 
leek een weldadige verzachting te voelen. Zo zaten we daar en le-
ken allebei een lichte huivering te voelen. Toen bewoog het jongetje 
onder het net en begon hard te huilen, zoals kinderen doen die 
wakker worden. Marianne werd steeds onrustiger; ten slotte 
maakte ze zich van me los, sprong op en nam de kleine op de 
arm, waar hij ook meteen stil werd en begon te glimlachen. Nu 
keerde ze zich van me af en vroeg Erni om water. Het kind, dat 
bezorgd had toegekeken, rende weg, maar wij zeiden niets meer 
en keken elkaar niet aan, en toen Erni kwam met de volle kom, 
trok ik me terug in het paviljoen. Ik hoorde hoe Marianne zich 
buiten waste, daarna een paar keer door de tuin liep en ten slotte 
weer bij de vlierbesstruiken ging zitten, waar ze van tijd tot tijd 
zachtjes iets tegen de kinderen zei. Zo werd het avond en de an-
deren kwamen thuis. Erni rende hen tegemoet en vertelde meteen 
luidkeels wat er gebeurd was. Ik hoorde hoe iedereen erom moest 
lachen en grapjes maken, maar toen ik later naar buiten ging, 
was Marianne er niet meer bij. Ze zeiden dat ze naar huis was 
gegaan, omdat ze nog steeds hevige pijn had.  
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20 juli  
Schrijf toch niet zulke lange brieven, beste jongen, vol twijfel aan 
mijn veelgeprezen ontzeggingsvermogen en andere bezorgdheden! 
Het gevaar dat de jonge vrouw en mij volgens jou bedreigt, is aan 
het voorbijgaan. Het lot zelf heeft jouw rol namelijk overgenomen 
en omdat het altijd machtiger is dan wij arme mensenkinderen, 
heeft het zich niet alleen beperkt tot vermaningen en goede raad, 
maar meteen ingegrepen – niet met harde, maar met liefdevolle 
hand.  
 Je herinnert je dat ik twee jaar geleden de zomer in Zuid-Bo-
hemen doorbracht bij onze jeugdvriend Robert. Als je de moeite 
neemt om mijn brieven uit die tijd op te zoeken, dan zullen je 
daaruit het groene, vriendelijke Moldaudal en de berken- en den-
nenpracht van het Boheemse woud tegemoettreden en dan zal het 
oude stamslot van de Rosenbergs op de trotse heuvel en met zijn 
kantelen met het verre uitzicht voor je opdoemen. Dan zul je ook 
een man tegenkomen die als archivaris woont in dat prachtige, 
eenzame, historische gebouw, dat nu eigendom is van vorst S. Ik 
had hem op een dag opgezocht met het verzoek een beetje rond te 
mogen kijken in het historisch interessante archief en de rijke bi-
bliotheek en herinner me duidelijk dat ik je toen schreef hoe ik 
hem beneed om zijn stille, eenzame bestaan. Maar toen ik hem 
beter leerde kennen, merkte ik al gauw dat wat mij zo aantrek-
kelijk leek hem mismoedig en ontevreden maakte. Hij had vroe-
ger een professoraat gehad, maar was wegens ongewenste opvattin-
gen door de regering ontslagen en had noodgedwongen deze baan 
aangenomen, die net zo min bij zijn levendige en effectieve geest 
paste als bij zijn grote kennis en vaardigheden. Hij gaf me eer-
lijk toe dat hij alles deed om weg te komen, en omdat ik juist dat 
soort werk ambieerde, beloofde hij me aan te bevelen bij de vorst, 
zodra er een passende baan vrijkwam. Nu kreeg ik dezer dagen 
(ik had allang niet meer aan zijn toezegging gedacht) een brief 
waarin hij schreef dat hij eindelijk een eervolle baan in het bui-
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tenland kon krijgen en mij vroeg of ik er nog iets voor voelde om 
zijn opvolger te worden. Hij had al met de vorst gesproken; die 
ging helemaal akkoord en dus hing alles nu af van mijn snelle 
besluit. Dat ik dat met beide handen aangreep, kun je je wel 
voorstellen! Nu gebeurde waar ik zo lang naar verlangd had: 
niet voor mijn brood hoeven schrijven, maar heel teruggetrokken 
voor mijn kunst kunnen leven. Bepaalde mensen zullen nu hun 
hoofd schudden. ‘Dat jij zin hebt om ver van de wereld te verzu-
ren in een oud slot,’ hoor ik ze al zeggen, ‘dat een dichter een sti-
mulans nodig heeft –’ en wat ze verder nog aan gemeenplaatsen 
debiteren. Alsof ik tot nu toe niet gelééfd heb! Aan mijn slapen 
zijn al de eerste grijze haren te zien en ik zou werkelijk onsterfe-
lijk moeten zijn om zelfs maar de helft van mijn ervaringen ar-
tistiek te verwerken. En daarom wil ik alleen nog mijn zaken 
regelen, afscheid nemen van een paar goede en edelmoedige men-
sen, aan wie ik zoveel te danken heb en de residentie dan vaar-
wel zeggen. Maar nu moet ik ook toegeven: het is hoog tijd dat 
ik wegga. Dat kun je wel opmaken uit het volgende. –  
 Sinds die gedenkwaardige middag kwam Marianne niet meer 
zo vaak als anders in de tuin en meestal maar kort. Daarbij 
had ik het gevoel dat ze me uit de weg ging, zodat ik haar zelf 
ontliep en weer vaker wandelingen bij het bastion maakte. Maar 
op een dag was ik toch thuisgebleven met de vage behoefte om de 
jonge vrouw terug te zien. Het werd avond, maar ze kwam niet. 
Ten slotte ging ik naar mijn huisgenoten, die weinig spraakzaam 
in het prieel zaten. Na een tijdje zei Heidrich: ‘Waarom komt 
Marianne eigenlijk niet meer? We hebben haar nou al vier dagen 
niet gezien.’  
 ‘Je weet toch,’ zei zijn vrouw een beetje gehaast, ‘dat het be-
drijf van Dorner al goed loopt; daardoor heeft zij het in het huis-
houden ook heel druk.’  
 ‘Ja, dat weet ik. Maar ze is verder ook op een vreemde ma-
nier veranderd.’  
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 ‘Vind je?’ zei ze achteloos, terwijl ze onzeker even naar mij 
keek.  
 ‘Ja, en ik denk dat ze niet gelukkig is.’  
 ‘En waarom zou ze niet gelukkig zijn?’ vroeg Luise scherp 
en veelbetekenend.  
 ‘Schei uit!’ antwoordde hij, open en onbevangen als altijd. 
‘Voor onze vriend heb ik geen geheimen. Hij zal daar zelf al wel 
over nagedacht hebben. Volgens mij is Dorner geen man voor 
Marianne.’  
 ‘En waarom niet?’ vervolgde ze geprikkeld. Het is een fat-
soenlijke vent, alleen een beetje saai en nors in de omgang. Maar 
juist zijn strenge ernst past bij haar, want hij is een goed tegen-
wicht, omdat ze vaak wel erg kinderlijk is.’  
 ‘Maar ik weet zeker dat ze niet van hem houdt!’ zei Hei-
drich heftig.  
 ‘Hoho!’ interrumpeerde de oude vrouw op haar resolute ma-
nier. ‘Jullie mannen hebben het altijd alleen maar over liefde! Die 
komt en gaat. Wat zij missen, is een kind; een kinderloos huwe-
lijk is geen huwelijk!’  
 Ik zweeg, maar je kunt je wel voorstellen wat er in me om-
ging. –  
 Omstreeks die tijd overleed het jongetje. Heftige en steeds te-
rugkerende krampen maakten een eind aan zijn bestaan. In huis 
reageerden ze met stille berusting op die treurige gebeurtenis. Ze 
zagen het immers allang aankomen en wensten het zelfs, gezien 
de hopeloze toestand van het kind, en bovendien is Luise al weer 
in verwachting. Daardoor stonden de jonge ouders weliswaar 
bleek, maar zonder jammerklachten aan het kistje waarin de 
kleine lag, verlost uit zijn lijden en als het ware glimlachend in 
de dood. Des te onbegrijpelijker klonk het snikken van Mari-
anne, die met nog andere familieleden verschenen was. Voor het 
eerst zag ik de vader van de zusters, een bejaarde man met een 
schuwe, bezorgde uitdrukking op zijn gezicht, en daarna hun 
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stiefmoeder, een flinke, verzorgde vrouw in de kracht van haar le-
ven. Ook de twee geliefden, die binnenkort gingen trouwen, waren 
er. Je merkte hoe ze hun geluk geweld aan moesten doen om met 
de rouw van de anderen mee te leven. Dorner was er niet. Toen 
het stoffelijk overschot weggedragen werd, ging ik ook mee naar 
de kerk. Na de plechtigheid stapten de ouders met de drager in 
een klaarstaand rijtuig; Marianne, die zachtjes in haar zakdoek 
huilde, ging bij hen zitten en de anderen vertrokken. Maar ik 
ging weer terug naar huis en liep eenzaam op en neer in de tuin. 
Er was een buitje gevallen en aan de bladeren fonkelden heldere 
druppels in de stralen van de late middagzon. Een anjerperk ver-
spreidde een sterke geur, aan de hemel stonden donkere, vurig 
omrande wolken en van tijd tot tijd ging er een zacht geruis door 
de boomtoppen. Misschien was ik zo meer dan een uur verzon-
ken in weemoedige gevoelens en ik was ten slotte in het paviljoen 
gaan zitten, toen voor de poort het rijtuig stilhield met het treu-
rende gezelschap van het kerkhof. Ik dacht dat ze naar de tuin 
zouden komen, maar ze gingen met zijn allen naar boven. Maar 
na een tijdje ging het hek open; Marianne kwam binnen met 
Erni aan de hand en liep met het kind, dat tijdens de begrafenis 
boven bij de oude vrouw gebleven was, langzaam over het mid-
denpad. Zij keek niet naar het paviljoen, maar Erni wel en die 
zag me ook meteen. ‘Tante Marianne, meneer A. is er!’ riep ze 
en omdat de jonge vrouw niet leek te luisteren, maar met gebogen 
hoofd doorliep, zei ze dat nog een paar keer, zodat ik wel naar 
buiten moest komen en naar hen toe moest gaan. Het kind wilde 
op me wachten, maar Marianne liet haar hand los en liep steeds 
verder door; pas toen ik vlak achter haar liep, bleef ze staan en 
keek om. ‘Ik heb ze boven alleen gelaten,’ begon ze langzaam, 
‘ik denk dat ze nu ongestoord uit willen huilen.’ Ze keek op een 
klein horloge aan haar ceintuur. ‘Het is al laat; mijn man moet 
nog komen. Hij had het heel druk vanmiddag.’  
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 ‘Ik hoor dat u het nu ook heel druk hebt met het huishouden, 
mevrouw Dorner,’ zei ik om iets te zeggen.  
 Ze bloosde vluchtig. ‘Dat wel, en ik kom er nog niet helemaal 
uit. Maar het is goed, want je denkt dan aan andere dingen.’  
 Ik zweeg en zo liepen we een tijdje zonder iets te zeggen naast 
elkaar. Het was al donker geworden en door de bomen woei een 
koele, vochtige wind.  
 ‘Wat een gure avondlucht,’ zei ze ten slotte en trok huiverend 
haar omslagdoek om haar schouders. ‘Je merkt dat de herfst in 
aantocht is. – Het arme kind; vandaag ligt het in de koude aar-
de.’  
 ‘Gun het kind zijn zalige rust, mevrouw Dorner,’ zei ik ont-
roerd. ‘Zijn dood was zijn verlossing.’  
 Ze huiverde even. ‘Dat is waar,’ zei ze toonloos, ‘het leven is 
voor de gelukkigen.’  
 Erni liep intussen stil achter ons aan; nu riep ze: ‘Tante, je 
had met meneer A. moeten trouwen, dan was jij ook gelukkig 
geworden!’  
 Ik zag hoe Marianne verhleekte en ineenkromp. Maar ze 
glimlachte geforceerd en zei: ‘Wat een gekke dingen zegt het 
meisje!’  
 Ik kon niets zeggen: mijn tong leek wel verlamd, net als mijn 
hart. Zo liepen we weer zwijgend naast elkaar. Toen we de in-
gang naderden, zagen we Dorner, die over het hek keek en een 
vreemd gezicht trok, toen hij ons zag. Hij ging naar binnen en 
nadat we een paar woorden hadden gewisseld, ging hij met zijn 
vrouw en het kind naar boven. Maar ik bleef in het vallen van 
de nacht alleen achter met mijn gevoelens en een vreemde menge-
ling van verdriet en gelukzaligheid.  
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 Slot K. in Bohemen, half september  
Waarom ik zo lang niets van me laat horen, vraag je? En of ik 
al aan de oevers van de Moldau zit? Ja, beste jongen, sinds vier 
weken ben ik hier – maar in wat voor toestand! Ach ja, de mens 
wikt! Ik wou voorbijgaan aan de geliefde vrouw, die voor me be-
stemd leek, me toegevallen door een vriendelijke vereffening van de 
natuur – en nu? – Maar ik wil me vermannen, je alles schrijven 
en je deze bladen als een testament in handen geven. –  
 De dag waarop ik zou vertrekken, kwam steeds dichterbij. 
Zonder te weten waarom had ik mijn huisgenoten nog steeds niet 
verteld dat we uit elkaar zouden gaan en nu was de oude vrouw, 
die in de loop der jaren bijna als een moeder voor me gezorgd 
had, erg ontdaan. Ze veegde in haar ogen en zei dat ze mijn ka-
mer nooit meer wilde verhuren, want ze kon er geen vreemde in 
hebben. Haar zoon bevestigde dat door me herhaaldelijk de han-
den te schudden en eraan toe te voegen dat ze hadden gehoopt me 
niet te verliezen voor ik het vrijgezellenbestaan ooit moe zou wor-
den en een eigen huishouden zou stichten. En dat moest ik ook, 
want ik was echt de man om een vrouw gelukkig te maken. Al-
leen Luise, die de laatste tijd wat terughoudend tegeover me was, 
leek opgelucht adem te halen. Ze werd opeens weer hartelijk en 
vriendelijk en stelde zelfs voor om de bruiloft van Emilie af te 
wachten, die 15 augustus zou zijn. Dat wilde ik wel, om de 
aanlokkelijke gedachte dat ik bij die feestelijke gelegenheid Ma-
rianne zou ontmoeten, die ik sinds die treurige avond niet meer 
had gezien. Want het was intussen somber, regenachtig weer ge-
worden en de tuin bleef leeg; bovendien had ik door mijn drukke 
bezigheden en afscheidsbezoeken de meeste tijd buitenshuis door-
gebracht. Daardoor was ze een beetje op een afstand geraakt en 
als ik aan haar dacht, was dat met een soort pijnlijke genoegdoe-
ning en het gevoel dat de herinnering aan haar mijn hele toekom-
stige bestaan zou begeleiden en verfraaien. Aan háár toekomst – 
zo zelfzuchtig is een mens – dacht ik niet en misschien was het 
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een geheime angst die me weerhield. – Maar nu wilde ik nog één 
keer haar bekoring ondergaan – en dan voor altijd afscheid ne-
men. –  
 Het was 15 augustus en de lucht was weer opgeklaard. Vroeg 
in de middag kwam er een rijtuig om me naar de bruiloft te bren-
gen; de anderen waren al eerder naar het huis van de bruid ge-
gaan. Toen ik stilhield voor de kerk, stonden er al heel wat 
nieuwsgierige mensen en meteen daarop kwam er een lange rij 
open rijtuigen in zicht met op snelle wielen het bruidspaar en de 
bruiloftsgasten. Iedereen straalde van blijdschap en vrolijkheid; 
bij het uitstappen was er een lichte wirwar van glanzende kleren, 
wapperende sluiers en geurige bloemen en zelfs de eentonige zwar-
te kleren van de mannen werden verlevendigd door kleurige corsa-
ges. Het geheel had een sterk, ouderwets-degelijk karakter en 
herinnerde aan de tijd dat de mensen nog geen stille, discrete brui-
loften kenden, maar overmoedig blijk gaven van hun geluk. Mijn 
ogen zochten Marianne, die vreemd bleek zag en leek te huive-
ren, ondanks het korte, met zwanenbont afgezette jasje dat ze 
om haar blote schouders had gehangen. Ze droeg een jurk van 
parelgrijze zijde, haar haar was versierd met witte rozen en in 
haar hand hield ze een boeket met dezelfde bloemen. Zo liep ze 
langs me, terwijl ze mijn groet zwijgend beantwoordde. Tijdens de 
huwelijksplechtigheid, toen de priester over de betekenis en het ge-
luk van het huwelijk sprak, had ze het moeilijk en ik zag twee 
grote tranen onder haar wimpers vandaan komen en langzaam 
over haar wangen rollen. Na de plechtigheid stapte iedereen weer 
in de rijtuigen en vliegensvlug gingen ze, nagekeken door de voor-
bijgangers, door de drukke straten naar het nabijgelegen Grin-
zing aan de voet van de Kahlenberg. Ik zat in het rijtuig bij 
Heidrich en Dorner en in het rijtuig voor ons zaten de twee jonge 
vrouwen. Marianne keek niet één keer om en alleen de goudach-
tige glans van haar haar en de witte rozen schitterden voor mijn 
ogen. Ten slotte kwamen we bij het grote fabrieksgebouw waar 
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volgens de wens van de vader van de bruidegom het eigenlijke 
bruiloftsfeest zou zijn. Een vrolijke groep arbeiders ontving ons 
en daarna gingen we naar de grote, met slingers van loof en bloe-
men rijkversierde zaal, waar een goedbezet orkest ons verwel-
komde met een levendige touche. Daarna gingen we aan tafel, 
waar voor de talrijke gasten in een grote nevenzaal gedekt was. 
Ik zat tussen twee jonge vrouwen, waar ik nu aardig tegen moest 
zijn, maar keek toch de hele tijd naar Marianne, die verzonken 
in gedachten naast Dorner en naast de bruid zat. Ze at bijna 
niets en nipte alleen af en toe van de mousserende wijn die ge-
schonken werd. Toen er op het welzijn van het bruidspaar ge-
dronken werd, barstte ze krampachtig in snikken uit aan Emi-
lies borst en hoorde niet dat er nu ook een hoeraatje was voor het 
echtpaar Dorner. Toen ze dat tegen haar zeiden, schrok ze op en 
er leek een lichte huivering door haar heen te gaan, toen ze toostte 
met haar man. Ondertussen was het al tamelijk donker gewor-
den. In de zaal werden de kaarsen aangestoken en plotseling zet-
te het orkest met een paar snelle maten de uitnodiging tot de dans 
in. Die klanken werkten elektriserend: stoelen werden opzijge-
schoven, jurken ruisten – en in een mum van tijd danste het ene 
paar na het andere de zaal in, waar al een zwierige wals klonk. 
Ook Dorner had tot mijn verbazing zijn arm om het slanke li-
chaam van zijn vrouw geslagen en de halftegenwerkende meege-
trokken. Ik liep er langzaam achteraan en ging in een vensternis 
zitten. En terwijl ik daar zo zat met voor me het bonte, schitte-
rende gewemel van de dansers en achter me het stille, donker wor-
dende landschap, toen leek het wel of ik droomde. Een menigte 
herinneringen doemde voor me op; de mooie straalden steeds zui-
verder en gelukzaliger, de lelijke vergingen en verdwenen en alle 
weemoed van het afscheid vervulde mijn hart. En het was alsof 
ik de stad waar ik met alle blijdschap en verdriet van een mens 
geleefd, gestreefd en gestreden had nu niet meer verlaten kon, alsof 
ik geen afscheid kon nemen van de intieme tuin – en van de jon-
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ge vrouw die daar al met andere dansers tussen de heen en weer 
deinende paren opdook en weer verdween. Maar de teerling was 
geworpen en ik moest weg.  
 Op de walsen volgden snel na elkaar nieuwe dansen. De zoete 
roes van het vergeten, die in de dans besloten ligt en waardoor hij 
voor haar geslacht zo aanlokkelijk is, leek op Marianne steeds 
meer greep te krijgen. Haar wangen gloeiden, haar haren waren 
los gaan hangen en haar donker stralende ogen leken me uit de 
verte te zoeken. Eindelijk was er een pauze en de paren maak-
ten gearmd pratend en schertsend de ronde door de zaal. Maar 
Marianne was duidelijk moe en ging op een stoel zitten; voor 
haar stond een jongeman die haar met levendige blikken en geba-
ren voor zich in probeerde te nemen en die ik al een paar keer 
met haar door de zaal had zien vliegen. Alleen luisterde ze niet 
naar hem, maar keek verstrooid voor zich uit en, nee, ik vergiste 
me niet – ook naar de vensternis waar ik nog altijd zat. Einde-
lijk trok de ijverige vereerder zich terug. Ik stond op en liep naar 
haar toe. ‘Ik moet nog afscheid nemen, mevrouw Dorner,’ zei ik 
met bevende stem. ‘Ik ga weg uit Wenen – en vertrek al morgen.’  
 Ze ademde moeilijk en hield als om zich te verkwikken haar 
boeket voor haar gezicht: ‘Ik weet het; mijn zuster zei het al. – 
En u komt niet meer terug?’ vroeg ze nauwelijks hoorbaar na 
een stilte.  
 ‘Nee, mevrouw Dorner.’  
 Op hetzelfde moment begon de muziek weer en ook weer met 
een wals. Je weet dat ik nooit goed in dansen ben geweest – maar 
die klanken flitsten vreemd door me heen en ik werd overvallen 
door een plotseling, onweerstaanbaar verlangen. ‘Marianne,’ zei 
ik, terwijl ik haar bevende hand pakte, ‘laten we voor ik af-
scheid neem nog met elkaar dansen – voor de eerste – en de laat-
ste keer!’ Ze keek me aan alsof ze schrok, maar daarna stond 
ze op en viel me in de armen. – Ach, wat een geluk was het om 
met haar de beginnende werveling in te gaan, die ons steeds snel-
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ler en steeds stormachtiger meesleepte! Als een kind lag ze aan 
mijn borst: zacht, vol overgave, met haar lippen licht geopend en 
haar ogen door de neergeslagen wimpers halfversluierd. Haar 
hart klopte naast het mijne en de rozen in haar haren geurden 
om mijn gezicht. En het was of het eeuwig zou duren – eeuwig! 
Maar de muziek verstomde. Ik gaf de hijgende Marianne een 
arm. Ze nam mijn arm en leunde innig tegen me aan. ‘Marian-
ne!’ riep ik zacht en bevend. Ze begreep me, want ze zweeg en 
keek naar de grond. Intussen hadden verschillende mensen die 
meer wilden met luid geroep en handgeklap gevraagd om een her-
haling en het orkest zette opnieuw in en versnelde het tempo van 
de wals tot een galop. ‘Nog een keer!’ fluisterde ik en sloeg mijn 
arm om haar heen. En toen we bij de razende klanken voor de 
tweede keer in elkaars armen lagen, barstte de lang onderdrukte 
hartstocht als een ontketende natuurkracht in me los. Ik trok 
Marianne tegen me aan, ik boog mijn hoofd naar haar toe en 
mijn mond raakte haar haren en haar voorhoofd. Ze liet het ge-
beuren en keek me glimlachend aan. En steeds steviger omhels-
den we elkaar, onze wangen en onze lippen raakten elkaar en 
onze adem werd één ademtocht. Zo vlogen we in een zalige dron-
kenschap, ontstegen aan de wereld, tussen hemel en aarde! – 
Plotseling was het of ze struikelde; mijn arm wilde haar tegen-
houden, maar ik wankelde zelf – en ze zakte al met haar hoofd 
achterover en een starre blik zwaar tegen me aan op de grond. 
Er ging een steek door mijn hart; ik hoorde nog hoe ze rondom 
schreeuwden en hoe de muziek met een schelle wanklank afbrak; 
ik zag ze van alle kanten op ons af rennen – daarna begon alles 
om me heen te draaien en ik raakte buiten bewustzijn. – –  
 Toen ik weer bijkwam, lag ik op een sofa in de flauwverlichte 
nevenzaal. Er zat een oudere heer voor me met een horloge in 
zijn hand. ‘U bent tamelijk lang bewusteloos geweest,’ zei hij.  
 Ik staarde hem aan.  
 ‘Ik ben de huisarts hier,’ voegde hij er zacht aan toe.  
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 Ik keek om me heen als in een droom. Buiten lag de zaal in 
het volle licht van alle kaarsen, maar alles was stil, heel stil. –  
 Hij merkte dat ik in de war was en en was mijn vraag voor. 
‘Het gezelschap is al naar de stad. De dame waarmee u danste, 
heeft een ernstig ongeval gehad.’  
 Ik wilde opspringen, maar mijn armen en benen waren ver-
stijfd en mijn hart lag als een ijsklomp in mijn borst.  
 Hij pakte mijn arm. ‘U komt te laat. Ik weet niet of ik het 
moet zeggen – – de dame is –’  
 ‘Dood,’ zei ik, want ik wist het allang.  
 ‘Een plotselinge hartverlamming –’  
 ‘Een plotselinge hartverlamming,’ herhaalde ik dof en kwam 
overeind.  
 Hij ging voor me staan. ‘Probeer u te beheersen, meneer. Het 
is niet uw schuld; het was een ongelukkig toeval. Ik hoor dat u 
van plan bent om op reis te gaan; doe dat en aarzel niet. Bespaar 
uzelf en anderen –’  
 Ik begreep hem. ‘Ik ga op reis,’ zei ik, draaide me om en wil-
de weglopen.  
 Hij haalde zijn schouders op, alsof hij zich geen raad wist en 
hield me niet langer tegen. Buiten in de zaal lag een witte roos op 
de vloer; ik pakte hem gedachteloos op, maar wist dat hij van 
Marianne was. Daarna ging ik naar buiten, de nacht in. De 
maan was opgekomen, op bos en velden glinsterde een fijne nevel 
en de gebouwen op de Kahlenberg en de Leopoldsberg waren licht 
als op klaarlichte dag. Ik liep steeds verder met de roos in mijn 
hand en zonder te weten waarheen. Het pad leidde langs tuinen 
en dichte wijngaarden; langzamerhand werd het steiler en ten 
slotte kwam ik op een open plateau met weids uitzicht over een 
deel van het Marchfeld, de velden aan de Donau en de huizenzee 
van de stad. Daar bleef ik staan, ging onder een boom zitten en 
keek met een nog altijd leeg en stom gevoel de stille oneindigheid 
in. Beneden gleed de glinsterende stroom zacht ruisend door de 
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nacht en vanuit de stad glansden en flikkerden ontelbare lichtjes. 
Een krekel sjirpte vlakbij en van tijd tot tijd schoot er aan de 
hemel een vallende ster voorbij. De uren verstreken, maar ik 
merkte het niet. De maan ging onder, de lichtjes gingen langza-
merhand uit en alles werd in een vale, troebele schemering gehuld. 
Plotseling schrok ik op door een schreeuw die ik zelf had gegeven: 
het volle bewustzijn van het gebeurde was tot me doorgedrongen. 
Gek van verdriet rende ik de helling af naar de stad. Een uur 
later reed ik achter de suizende locomotief door de grauwe och-
tendnevel het land in. –  
 Ik ben klaar. Je ziet dat het noodlot ons bereikt heeft. Hoe 
ik mijn lot moet dragen, weet ik niet. Vaarwel! Vaarwel!  
 
 


