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‘Vertel in godsnaam maar,’ zei de gravin, ‘ik luister wel, 
maar ik geloof er geen woord van.’  
 De graaf leunde behaaglijk achterover in zijn grote 
leunstoel: ‘En waarom niet?’ vroeg hij.  
 Ze haalde vluchtig haar schouders op: ‘Waarschijn-
lijk verzin je het niet overtuigend genoeg.’  
 ‘Ik verzin helemaal niks, ik herinner me iets. Het ge-
heugen is mijn muze.’  
 ‘Een eenzijdige, onderdanige muze! Ze herinnert 
zich alleen dingen die in haar kraam te pas komen. En 
toch is er op de wereld nog veel interessants en moois 
buiten het – nihilisme.’ Ze had haar haaknaald opgehe-
ven en het laatste woord als een schot afgevuurd op 
haar oude aanbidder.  
 Hij vertrok geen spier, streek behaaglijk over zijn 
witte baard en keek de gravin met zijn verstandige 
ogen bijna dankbaar aan. ‘Ik wou iets over mijn groot-
moeder vertellen,’ zei hij. ‘Op weg hierheen, midden in 
het bos, kwam ik op het idee.’  
 De gravin boog haar hoofd over haar werk en mom-
pelde: ‘Zeker een roversverhaal.’  
 ‘Nee, helemaal niet! Net zo vreedzaam als degene 
die ik zag en door wie ik eraan dacht, Mischka IV na-
melijk, een achterkleinzoon van de eerste Mischka, die 
mijn grootmoeder aanleiding gaf om iets overhaasts te 
doen waar ze later spijt van kreeg,’ zei de graaf met een 
wat gemaakte nonchalance om daarna weer ijverig te 
vervolgen: ‘Een goede boswachter, die Mischka van 
mij, dat moet je toegeven! Maar hij schrok zich ook 
een ongeluk, toen hij mij onverwachts tegenkwam – ik 
had hem al een tijdje in de gaten… Als een keververza-
melaar sloop hij rond, met zijn ogen op de grond ge-
richt, en wat stak er in de loop van zijn geweer? Stel je 
voor – een trosje aardbeien!’  
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 ‘Leuk hoor!’ zei de gravin. ‘Pas maar op – straks ko-
men ze naar me toe over de steppe, omdat het bos 
voor ze weggehaald is.’  
 ‘Mischka houdt ze overigens niet tegen.’  
 ‘En jij kijkt toe?’  
 ‘En ik kijk toe. Ja, ja, het is verschrikkelijk. Zwak-
heid zit me in het bloed – van mijn voorvaderen.’ Hij 
zuchtte ironisch en keek de gravin van opzij een beetje 
vals aan.  
 Ze slikte haar ongeduld weg, glimlachte geforceerd 
en probeerde haar stem zo onverschillig mogelijk te la-
ten klinken en zei: ‘Wat vind je ervan om nog een kop-
je thee te drinken en de schimmen van je voorouders 
vandaag een keer met rust te laten? Ik wou voor ik op 
reis ga nog iets met je bespreken.’  
 ‘Je proces tegen de gemeente? – Dat ga je winnen.’  
 ‘Omdat ik gelijk heb.’  
 ‘Omdat je volkomen gelijk hebt.’  
 ‘Leg dat maar uit aan de boeren. Zeg maar dat ze de 
aanklacht moeten intrekken.’  
 ‘Dat doen ze niet.’  
 ‘Ze bloeden liever dood, brengen hun laatste gulden 
liever naar de advocaat. En naar wat voor een advo-
caat, goeie God! Een gewetenloze rechtsverdraaier. 
Hem geloven ze, mij niet, en jou denk ik ook niet, on-
danks al je pogingen om populair te worden!’  
 De gravin kwam in haar volle lengte overeind en 
haalde diep adem. ‘Geef maar toe dat het voor die 
mensen, die zo dwaas vertrouwen en wantrouwen, be-
ter zou zijn als ze niet hun eigen raadsman konden kie-
zen.’  
 ‘Dat was natuurlijk beter! Een raadsman op bestel-
ling en – ook op bestelling – het geloof in hem.’  
 ‘Dwaasheid!’ zei de gravin boos.  
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 ‘Hoezo? Denk je soms dat geloof op bestelling niet 
bestaat? Ik zal je vertellen: als ik veertig jaar geleden 
mijn bediende twaalf stokslagen toekende en hem dan 
adviseerde om naar kantoor te gaan om ze te incasse-
ren, dan haalde hij het echt niet in zijn hoofd om iets 
anders te doen dan mijn advies op te volgen.’  
 ‘Ach, die oude verhaaltjes! – En ik hoopte nog wel 
dat ik vandaag een verstandig gesprek met je kon heb-
ben!’  
 De oude heer genoot even van haar ergernis en zei: 
‘Neem me niet kwalijk. Ik geef toe dat het onzin was 
wat ik zei. Nee, geloof op bestelling bestaat niet, maar 
gehoorzaamheid zonder geloof jammer genoeg wel. 
Dat was juist de pech van de arme Mischka en zoveel 
anderen, en daarom worden de mensen tegenwoordig 
liever op hun eigen manier ongelukkig.’  
 De gravin keek met haar nachtzwarte en nog altijd 
mooie ogen op naar de hemel, voor ze weer neerkeek 
op haar werk en met een zucht van berusting zei: ‘Dus 
het verhaal van Mischka!’  
 ‘Ik zal het zo kort mogelijk maken,’ zei de graaf, ‘en 
beginnen met het moment dat mijn grootmoeder voor 
het eerst attent op hem werd. Het moet een knappe 
jongen zijn geweest: ik herinner me een portret van 
hem, dat een kunstenaar, die ooit in het slot verbleef, 
getekend had. Jammer genoeg vond ik het niet in de 
nalatenschap van mijn vader en toch weet ik dat hij het 
lang bewaard heeft, als aandenken aan de tijd dat we 
nog het jus gladii hadden.’  
 ‘O God!’ onderbrak de gravin hem, ‘speelt het jus 
gladii een rol in je verhaal?’  
 De verteller maakte een hoffelijk afwerende bewe-
ging en vervolgde: ‘Het was bij een oogstfeest en 
Mischka was een van de kransdragers, en hij overhan-
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digde die van hem zwijgend, alleen niet met neergesla-
gen ogen, maar keek zijn meesteres ernstig en onbe-
vangen aan, terwijl een opzichter in naam van de land-
arbeiders de gebruikelijke toespraak opdreunde.  
 Mijn grootmoeder informeerde naar de jongen en 
hoorde dat hij de zoon was van een dagloner, twintig 
jaar oud, tamelijk braaf, tamelijk ijverig en zo stil dat ze 
dachten dat hij als kind niet kon praten en dat hij nog 
steeds dom was. – Waarom? wilde de gravin weten, 
waarom vonden ze hem dom? … De dorpsoudsten 
bogen op die vraag hun hoofd, keken elkaar tersluiks 
aan en meer dan “Zo is het nou eenmaal” en “Het is 
zoals het is” kwam er niet uit.  
 Nu had mijn grootmoeder een kamenier, een fantas-
tische man. Als hij tegen een voornaam iemand sprak, 
keek hij zo blij dat hij bijna straalde. Hem stuurde mijn 
grootmoeder de volgende dag naar de ouders van 
Mischka met de mededeling dat hun zoon bevorderd 
was van landarbeider tot tuinarbeider en dat hij mor-
gen moest beginnen.  
 De ijverigste van alle dienaren vloog heen en weer 
en stond al gauw weer voor zijn meesteres. “En?” 
vroeg die, “wat zeiden de ouders?” De kamenier zette 
zijn naar buiten gedraaide rechterbeen ver naar vo-
ren…’  
 ‘Was jij erbij?’ onderbrak de gravin haar gast.  
 ‘Bij deze reverence toevallig niet, maar wel bij latere 
van die goede Fritz,’ antwoordde de graaf, die zich niet 
van de wijs liet brengen. ‘Hij zette zijn been naar vo-
ren, zakte uit eerbied helemaal in elkaar en meldde dat 
de ouders in tranen zwommen van dankbaarheid.  
 “En Mischka?”  
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 “O, die” – luidde het onderdanige antwoord, en nu 
roetsjte het linkerbeen met een sierlijke zwaai naar vo-
ren – “O, die – stuurt een handkus.”  
 Dat zijn vader de jongen een pak slaag had moeten 
geven om hem te bewegen tot die handkus-op-afstand, 
zei Fritz er niet bij. De uiteenzetting van de redenen 
die Mischka had om liever op het land dan in de tuin te 
werken, was voor damesoren niet gepast geweest. – 
Goed: Mischka begon met zijn nieuwe werk en deed 
het zo goed en zo kwaad als het ging. “Hij zou best 
wat ijveriger mogen zijn,” zei de tuinman. Diezelfde 
opmerking maakte mijn grootmoeder, toen ze een keer 
vanaf het balkon toekeek hoe het gras voor het slot ge-
maaid werd. Wat haar ook opviel, was dat alle andere 
maaiers van tijd tot tijd een slok namen uit een flesje 
dat ze onder een hoop afgelegde kleren vandaan haal-
den en daar weer onder stopten. Mischka was de enige 
die die bron van lafenis versmaadde en zich verkwikte 
uit een aarden kruikje, dat in de schaduw van het 
struikgewas stond. Mijn grootmoeder riep de kamenier. 
“Wat hebben de maaiers in hun fles?” vroeg ze. – 
“Brandewijn, mevrouw.” – “En wat heeft Mischka in 
zijn kruik?”  
 Fritz rolde met zijn ronde ogen, boog zijn hoofd op-
zij, net als onze oude papegaai, op wie hij leek als op 
een broer, en antwoordde op gevoelvolle toon: “Mijn 
God, mevrouw – water!”  
 Mijn grootmoeder kreeg meteen een aanval van me-
delijden en gaf bevel om alle tuinarbeiders elke dag na 
hun werk brandewijn te geven. “Mischka ook,” zei ze 
er nog speciaal bij.  
 Die order zorgde voor gejuich. Dat Mischka geen 
brandewijn wou drinken, was een van de redenen dat 
ze hem dom vonden. Maar nu hij uitgenodigd was 
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door de gravin, had hij natuurlijk niks te willen. Toen 
hij zich gewoon probeerde te verdedigen, leerden ze 
hem mores, tot groot plezier van jong en oud. Een 
paar gooiden hem op de grond, een potige jongen 
duwde een wig tussen zijn van woede opeengeklemde 
tanden en een tweede zette zijn knie op Mischka’s 
borst en goot net zolang brandewijn naar binnen tot 
Mischka’s gezicht zo rood en de uitdrukking op zijn 
gezicht zo vreselijk werd dat de overmoedige kwelgeest 
er zelf van schrok. Ze gaven hem een beetje lucht en 
meteen schudde hij ze met een woedende zwaai af, 
sprong op en balde zijn vuisten… Maar plotseling liet 
hij zijn armen zakken, hij wankelde en viel op de 
grond. Daar lag hij te vloeken en te kreunen, probeerde 
een paar keer vergeefs op te staan en viel ten slotte ter 
plekke in slaap; op de binnenplaats, voor de schuur, 
sliep hij door tot de volgende morgen en toen hij wak-
ker werd, doordat de opgaande zon op zijn neus 
scheen, kwam juist de knecht voorbij die hem gisteren 
de brandewijn had ingegoten. Die wou al op de vlucht 
slaan, omdat hij dacht dat Mischka wraak zou nemen 
voor de mishandeling van gisteren. In plaats daarvan 
rekt de jongen zich uit, kijkt de ander dromerig aan en 
zegt: “Nog een slok!”  
 Hij was zijn hekel aan brandewijn kwijt.  
 Kort daarna, op een zondagmiddag, werd mijn 
grootmoeder tijdens haar plezierritje toevallig aange-
lokt door een mooie veldweg, ze stapte uit en maakte 
bij gelegenheid van dat tochtje een idyllische scène 
mee. Ze zag Mischka onder een appelboom aan de 
rand van het veld liggen met een kindje in zijn armen. 
Net als hijzelf had het kind een bos donkerbruin haar, 
maar zijn welgevormde lijfje was lichtbruin en het arm-
zalige, erg krappe hemdje hield het midden tussen die 
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twee kleurschakeringen. Het kleintje kraaide gewoon 
van plezier, zodra Mischka hem opgooide, het duwde 
met zijn voetjes tegen Mischka’s borst en probeerde 
met zijn uitgestoken wijsvinger in zijn ogen te prikken. 
En Mischka moest lachen en leek zich minstens even 
goed te amuseren als het jongetje. Naar het gedoe van 
die twee keek een jong meisje, ook een bruin ding en 
zo tenger en sierlijk of haar wiegje aan de Ganges had 
gestaan. Ze droeg op haar verstelde rokje een eveneens 
versteld schort en daarin een voorraadje opgeraapte 
aren. Nu brak ze die van de steel, sloop naar Mischka 
toe en liet de aren tussen huid en hemd in zijn nek glij-
den. Hij schudde zich, zette het kind op de grond en 
ging het meisje achterna, dat vlug en licht van hem 
wegdanste, nu eens recht als een pijl en dan weer om 
een korenschoof heen, vol angst, maar tegelijk plagerig 
en altijd heel lieftallig. Overigens hebben onze mensen 
van het land wel vaker een zekere aangeboren gratie, 
maar deze twee jonge mensen zorgden in hun onschul-
dige vrolijkheid voor zo’n aangenaam schouwspel, dat 
mijn grootmoeder echt stond te genieten. Maar een an-
dere indruk maakte haar verschijning op Mischka en 
het meisje. Ze stonden als versteend, toen ze de gravin 
zagen. Hij beheerste zich het eerst en boog haast tot de 
grond; zij liet haar schort met de aren zakken en ver-
borg haar gezicht in haar handen.  
 Bij het souper, waar net als bij elke maaltijd de hof-
houding aanzat, die bestond uit een paar arme familie-
leden en de leiding van de grafelijke autoriteiten, zei 
mijn grootmoeder tegen de directeur, die naast haar 
zat: “De zuster van Mischka, de nieuwe tuinarbeider, 
lijkt me een aardig en flink meisje, en ik wil dat er voor 
dat kind een baantje gezocht wordt waar ze iets kan 
verdienen.” De directeur antwoordde: “Zoals u wilt, 
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mevrouw, ik zal het meteen doen… Al heeft Mischka 
voorzover ik weet eigenlijk helemaal geen zuster.”  
 “Voorzover u weet,” zei mijn grootmoeder, “dat is 
ook wat, dat weten van u! … Een zuster heeft Mischka 
en een broertje. Ik heb ze vandaag alle drie op het veld 
gezien.”  
 “Hm, hm,” luidde het eerbiedige antwoord en de di-
recteur hield het servet voor zijn mond om zijn stem te 
dempen, “dat was dan waarschijnlijk – neem me de 
aanstootgevende uitdrukking niet kwalijk – de geliefde 
van Mischka en, met alle respect, hun kind.”  
 Voor de onwillige toehoorster van dit verhaal werd 
het steeds moeilijker om zich te beheersen en ze riep 
nu: ‘Je beweert dat je er niet bij was, toen die gedenk-
waardige woorden gewisseld werden! Hoe weet je dan 
hoe elk woord en zelfs elk gebaar was?’  
 ‘Ik kende de meeste betrokkenen en weet – omdat 
ik nou eenmaal een beetje schilder en een beetje dich-
ter ben – weet dus heel precies wat ze zich in een be-
paalde situatie gedaan en gezegd zullen hebben. Neem 
maar van je trouwe berichtgever aan dat mijn groot-
moeder na de mededeling van de directeur een opwel-
ling van woede en minachting voor mensen had. Dat 
ze goed en zorgzaam voor haar onderdanen was, daar 
hoef je na het beetje dat je gehoord hebt niet aan te 
twijfelen. Maar wat betreft de moraal was ze altijd ui-
terst streng, voor zichzelf niet minder dan voor ande-
ren. Ze had vaak gemerkt dat ze bij mannen en vrou-
wen het zedenbederf niet kon beïnvloeden, maar het 
zedenbederf bij halfrijpe mensen moest wel beteugeld 
kunnen worden. – Mijn grootmoeder stuurde haar ka-
menier weer naar Mischka’s ouders. Het moest uit zijn 
met de vrijage van de jongen. Dat was een schande 



 10 

voor zo’n jongen, liet ze zeggen, zo’n jongen moest 
aan andere dingen denken.  
 Mischka, die thuis was, schaamde zich dood…’  
 ‘Toch sterk dat je nou zelfs in Mischka’s huid wilt 
kruipen!’ zei de gravin honend.  
 ‘Tot over mijn oren!’ zei de graaf, ‘tot over mijn 
oren kruip ik erin! Ik voel, alsof ik het zelf was, zijn 
ontzetting en zijn schaamte. Ik zie hoe hij kronkelt van 
angst en verlegenheid en een schuwe blik werpt op zijn 
vader en zijn moeder, die ook niet weten hoe ze het 
hebben van de schrik en ik hoor zijn jammerlijke lach 
bij de woorden van zijn vader: “Heb medelijden, me-
neer de kamenier! Hij zal er een eind aan maken, 
spreekt vanzelf, hij zal er meteen een eind aan maken!”  
 Die verzekering was genoeg voor de edelmoedige 
Fritz; hij ging terug naar het slot en berichtte, blij met 
de voortreffelijke vervulling van zijn missie, met de ge-
bruikelijke kniebuigingen en de gebruikelijke onderda-
nige en stralende uitdrukking op zijn vogelgezicht: “Hij 
stuurt een handkus, hij zal er een eind aan maken.”’  
 ‘Belachelijk!’ zei de gravin.  
 ‘Heel belachelijk!’ bevestigde de graaf. ‘Mijn goede, 
argeloze grootmoeder meende dat de zaak afgedaan 
was en dacht er verder niet over na. Ze werd erg in be-
slag genomen door de voorbereidingen voor de grote 
feesten, die elk jaar op 10 september, haar verjaardag, 
in het slot georganiseerd werden met kleine feesten er-
voor en erna. Dan kwam de hele buurt bij elkaar en de-
jeuners op het groene tapijt van de gazons, jachtpartij-
en, fuifjes, soupers bij de mooiste bosverlichting, bals 
enzovoort volgden elkaar op in een vrolijke reeks… Je 
moet toegeven: onze voorouders lieten zich gelden en 
maakten spektakel in de wereld. God weet hoe saai en 
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vervelend ze ons huidige leven op het slot zouden vin-
den.’  
 ‘Het waren gewoon grote heren,’ zei de gravin bitter, 
‘wij zijn op het platteland teruggetrokken armenva-
ders.’  
 ‘En – armenmoeders,’ zei de graaf met een galante 
buiging, die door degene voor wie hij bestemd was niet 
bepaald genadig aangenomen werd. Maar de graaf trok 
zich het misnoegen dat hij gewekt had niet aan en spon 
de draad van zijn verhaal verder met het innige plezier 
van een verteller:  
 ‘Hoeveel dienaren er in het slot ook waren, tijdens 
de feestelijkheden waren het er niet genoeg en er 
moesten altijd mensen uit het dorp gerekwireerd wor-
den. Hoe het kwam dat Mischka’s geliefde er juist deze 
keer bij was, weet ik niet; in elk geval was het zo en de 
twee mensen die elkaar hadden moeten mijden, werden 
in dienst van de gravin nog vaker bij elkaar gebracht 
dan vroeger bij het gemeenschappelijke werk op het 
veld. Hij moest boodschappen overbrengen en liep van 
de tuin naar de keuken, en zij liep van de keuken naar 
de tuin – soms kwamen ze elkaar onderweg ook tegen 
en bleven even een kwartiertje staan praten…’  
 ‘Interessant hoor!’ spotte de gravin – ‘wisten we 
maar wat ze tegen elkaar zeiden!’  
 ‘O, wat ben je al nieuwsgierig! – Maar ik verklap al-
leen wat onmisbaar is voor mijn verhaal. – Op een 
ochtend maakte de slotvrouw met haar gasten een 
wandelingetje in de tuin. Toevallig richtte het gezel-
schap zijn schreden naar een laan waar zelden iemand 
kwam en ontdekte aan het eind een jong paartje dat uit 
verschillende richtingen kwam, blij verrast leek en bleef 
staan. De jongen, niemand anders dan Mischka, nam 
het meisje gauw in zijn armen en kuste haar, waarbij ze 
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hem rustig zijn gang liet gaan. Er volgde een schate-
rend gelach – van de heren en ik vrees ook van een 
paar dames die door toeval getuige waren van dat tafe-
reeltje. Alleen mijn grootmoeder vond het niet om te 
lachen. Mischka en zijn geliefde stoven natuurlijk weg. 
De jongen – vertelden ze,’ zei de graaf schertsend om 
een te verwachten tegenwerping van de gravin voor te 
zijn, ‘dacht op dat moment dat hij zijn arme meisje 
haatte. Maar diezelfde avond overtuigde hij zich van 
het tegendeel, toen hij hoorde dat het meisje met haar 
kind naar een ander landgoed van de gravin gestuurd 
was, twee dagreizen ver voor een man en voor een 
vrouw die ook nog een kind van anderhalf mee moest 
slepen, nog eens zo ver. – Meer dan “God! God! Goeie 
God!” zei Mischka niet; het leek niet tot hem door te 
dringen, hij begreep niet wat ze van hem wilden, toen 
ze zeiden dat hij aan het werk moest gaan – gooide 
plotseling de hark, die een hulpje hem gaf met een op-
wekkende por in zijn ribben, op de grond en rende 
naar het dorp, naar het hutje waar zijn geliefde bij haar 
zieke moeder woonde, dat wil zeggen: gewoond hád, 
want dat was nu verleden tijd. Het meisje stond gepakt 
en gezakt aan het bed van de totaal verlamde oude 
vrouw, die niet eens haar hand op het hoofd van haar 
dochter kon leggen voor de afscheidszegen en die bit-
tere tranen huilde. “Niet huilen,” zei de dochter, “niet 
huilen, moeder. Wie moet je tranen drogen, als ik een-
maal weg ben?”  
 Ze droogde de wangen van haar moeder en daarna 
ook die van haarzelf met haar schort, nam haar kind bij 
de hand en het bundeltje met haar weinige spullen op 
haar rug en liep Mischka voorbij, zonder hem nog één 
keer aan te durven kijken. Maar hij volgde haar op een 
afstand en toen de knecht die moest zorgen dat ze ook 
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echt wegging haar op de weg achter het dorp liet gaan, 
was Mischka al gauw bij haar, pakte het bundeltje, nam 
het kind op zijn arm en liep zo naast haar.  
 De landarbeiders die in de buurt waren, vroegen 
zich af: “Wat doet hij nou, die idioot? … Gaat hij mee? 
Is hij zo dom dat hij denkt dat hij zomaar mee kan 
gaan?”  
 Al gauw kwam Mischka’s vader hijgend en schreeu-
wen aangerend: “O, lieve heiligen! Heilige moeder 
Gods! Ik dacht het al – hij loopt achter zijn meisje aan 
en stort ons allemaal nog in het ongeluk… Mischka! 
Zoon – jongen van me! … Niksnut! Duivelsgebroed!” 
jammerde en vloekte hij door elkaar.  
 Toen Mischka de stem van zijn vader hoorde en 
hem dreigend zwaaiend met een stok steeds dichterbij 
zag komen, sloeg hij op de vlucht, tot groot plezier van 
het jongetje, dat “Hortsik!” juichte. Maar al gauw be-
sefte hij dat hij zijn vriendin, die hem niet bij kon hou-
den, in de steek liet; hij keerde om en liep haar tege-
moet. Zij was al ingehaald door zijn vader en tegen de 
grond geslagen. De boze man ging als een waanzinnige 
tekeer, trapte met zijn voeten, sloeg met zijn stok en 
probeerde al zijn woede over zijn zoon bot te vieren 
op het weerloze meisje.  
 Mischka stortte zich op zijn vader en er begon een 
vreselijke worsteling tussen die twee, die eindigde met 
de totale nederlaag van de zwakste en jongste. Murw-
geslagen en met een bloedende hoofdwond gaf hij de 
strijd en het verzet op. De boswachter greep hem in 
zijn kraag en trok hem mee, maar tegen het arme, 
kleine vrouwtje, dat intussen moeizaam overeind geko-
men was, riep hij: “Donder op!”  
 Ze gehoorzaamde zwijgend en zelfs de arbeiders op 
het veld, botte, onverschillige lui, hadden medelijden 
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en keken haar lang na, terwijl ze wegwankelde met haar 
kind, zo hulpeloos en zo totaal verlaten.  
 In de buurt van het slot troffen Mischka en zijn va-
der de tuinman, die de boswachter meteen aansprak 
met “meneer” en hem smeekte nog een uur geduld te 
hebben met zijn zoon. Over een uur zou Mischka vast 
weer aan het werk zijn; nu moest hij gauw naar huis 
om zichzelf en zijn hemd te wassen. De tuinman 
vroeg: “Wat is er toch met hem? Hij zit onder het 
bloed.” – “Niks aan de hand,” was het antwoord, “hij 
is alleen maar van de ladder gevallen.”  
 Mischka hield zich aan de belofte die zijn vader voor 
hem gedaan had en was een uur later weer echt aan het 
werk. Maar ’s avonds ging hij naar de herberg en dronk 
zich een roes, zijn eerste vrijwillige, en was sinds die 
dag een ander mens. Tegen zijn vader, die zich graag 
met hem verzoend had, want sinds Mischka werk had 
in de slottuin was hij rentedragend kapitaal geworden, 
zei hij geen woord en van het geld dat hij verdiende 
bracht hij geen kreuzer naar huis. Het werd deels uitge-
geven aan brandewijn en deels aan steun voor de moe-
der van zijn geliefde – en die laatste bestemming van 
het verdiende geld vond de boswachter het ergste ver-
grijp van zijn zoon. Dat de arme drommel, die arme 
ouders had, iets weggaf, aan een vreemde weggaf, die 
gedachte werd de nachtmerrie van de oude man en de 
nagel aan zijn doodkist. – Hoe woedender de vader 
werd, hoe verstokter zijn zoon was. Hij kwam op het 
laatst niet eens meer naar huis, of hooguit een keer in 
het geheim, wanneer hij wist dat zijn vader niet thuis 
was, voor zijn moeder, aan wie hij erg gehecht was. Die 
moeder…’ de graaf zweeg even, ‘jij kent haar, net zo 
goed als ik haar ken.’  
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 ‘Moet ik die kennen? … Leeft ze nog?’ vroeg de gra-
vin ongelovig.  
 ‘Ze leeft nog, niet als origineel, maar in veel even-
beelden. Het kleine, zwakke, altijd bevende vrouwtje 
met het zachte, vroegoude gezicht, met de bewegingen 
van een geslagen hond, dat heel onderdanig in elkaar 
krimpt en probeert te glimlachen, wanneer zo’n hoog-
geplaatste dame als jij of zo’n goede heer als ik een 
keer “Hoe gaat het?” roept en dat dan vriendelijk en 
heel onderdanig antwoordt: “God lone het u – als het 
even kan.” Goed genoeg voor ons soort mensen, denkt 
dat vrouwtje, voor een lastdier in mensengedaante. Wat 
mag je verder vragen, en als je het vroeg, wie zou het je 
geven? – U niet, mevrouw, en u niet, meneer…’  
 ‘Ga door, ga door!’ zei de gravin. ‘Duurt het nog 
lang?’  
 ‘Ik ben zo klaar. – Mischka’s vader kwam een keer 
op een ongewone tijd thuis en trof zijn jongen daar. 
“Hij kan dus wel naar zijn moeder, maar niet naar mij!” 
schreeuwde hij, schold ze allebei uit voor verraders en 
samenzweerders en begon Mischka te mishandelen, 
wat die toeliet. Maar toen de boswachter aanstalten 
maakte om ook zijn vrouw te slaan, hield de jongen 
hem tegen. Vreemd: waarom juist op dat moment? Als 
je hem gevraagd had hoe vaak hij zijn vader zijn moe-
der had zien slaan, had hij moeten zeggen: “Zoveel jaar 
als ik me kan herinneren, maal driehonderdvijfenzestig, 
zoveel keer.” – En al die tijd had hij daarbij gezwegen, 
maar vandaag laaide er bij het zien van het vertrouwde 
schouwspel opeens een onbedwingbare woede in hem 
op. Voor de tweede keer koos hij tegen zijn vader par-
tij voor het zwakke geslacht, en deze keer won hij. 
Maar hij leek meer ontzet dan blij over zijn triomf. 
Heftig snikkend riep hij zijn vader, die nu een toontje 
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lager zong en riep tegen zijn huilende moeder: “Het 
beste, jullie zien me nooit meer terug!” en rende weg. 
Twee weken lang hoopten zijn ouders vergeefs dat hij 
terug zou komen, maar hij was en bleef weg. Het be-
richt van zijn vlucht drong door tot in het slot; mijn 
grootmoeder kreeg te horen dat Mischka zijn vader 
halfdood geslagen had en er daarna vandoor was ge-
gaan. Maar mijn grootmoeder vond de overtreding van 
het zesde gebod na die van het vierde gebod het aller-
ergste en ze kende tegenover slechte en ondankbare 
kinderen geen genade… Ze gaf bevel om Mischka op 
te sporen, ze gaf bevel hem op te pakken en naar huis 
te brengen om hem te straffen en een voorbeeld te 
stellen.  
 Een paar keer was de zon op- en ondergegaan, toen 
meneer Fritz op een morgen aan de tuinpoort stond en 
op de provinciale weg keek. Lauw en loom woei de 
wind over de stoppelvelden en de atmosfeer was vol 
fijn stof, dat de allesverheerlijkende zon doorstraalde 
en een gouden glans gaf. De zonnestralen vormden in 
het beweeglijke element prachtige kleine melkwegen, 
waarin miljarden minieme sterretjes opflitsten. En nu 
kwam door het glinsterende, dansende atomengewemel 
een zware, grauwe wolkenzuil steeds dichterbij en die 
rolde ten slotte zo dicht langs de poort dat Fritz duide-
lijk kon zien wie de zuil omhulde. Twee heidukken wa-
ren het met Mischka. Hij was bleek en hologig als de 
dood en liep te wankelen. In zijn armen droeg hij zijn 
kind, dat de armpjes om zijn hals had geslagen en zijn 
hoofd op zijn schouders had gelegd en sliep. Fritz deed 
de poort open, sloot zich aan bij de kleine karavaan, in-
formeerde snel naar een paar dingen en zweefde daar-
na als een papegaai in een duivenvlucht het slot in, de 
trap over en de zaal binnen waar mijn grootmoeder 
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juist de zaterdagse raadsvergadering hield. De kame-
nier, die gedragen werd door het geluksgevoel dat die-
narenzielen bij het overbrengen van het laatste nieuws 
gewoonlijk hebben, rondde vol uitdrukking zijn armen 
en zei, bijna ontploffend van geluk: “Mischka stuurt 
een handkus. Hij is er weer.”  
 “Waar was hij?” vroeg mijn grootmoeder.  
 “Mijn God, mevrouw,” fluisterde Fritz, terwijl hij 
snel een paar keer klakte met zijn tong en zijn gebied-
ster zo teder aankeek als de diepste, onderdanigste 
knechtchap maar veroorloofde, “waar zal hij geweest 
zijn? … Bij zijn geliefde. Ja,” bevestigde hij, terwijl zijn 
meesteres haar voorhoofd fronste van verontwaardi-
ging over die brutale ongehoorzaamheid, “ja, en hij 
verzette zich tegen de heidukken en Janko heeft hij 
zelfs bijna een oog uitgeslagen.”  
 Mijn grootmoeder stoof op: “Ik zou haast zin krij-
gen om hem te laten hangen!”  
 Alle beambten bogen zwijgend; alleen de hoofdbos-
wachter beweerde na enige aarzeling: “Maar dat doet u 
niet, mevrouw.”  
 “Hoe weet meneer dat?” vroeg mijn grootmoeder 
met het strenge heersersgezicht dat zo voortreffelijk 
weergegeven is op haar portret en dat me laat huiveren, 
wanneer ik er in de voorouderzaal langs loop. “Dat ik 
nog nooit over leven en dood geoordeeld heb, bete-
kent niet dat ik dat nooit van dat recht gebruik zal ma-
ken!”  
 Weer bogen alle beambten, weer viel er een stilte, 
die onderbroken werd door de inspecteur, die de ge-
biedster vroeg om een beslissing in een belangrijke 
kwestie. Pas na de vergadering informeerde hij, als het 
ware privé, naar het oordeel over Mischka.  
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 En nu nam mijn grootmoeder die overhaaste beslis-
sing waar ik het in het begin over had.  
 “Vijftig stokslagen,” luidde haar snelle oordeel, “en 
nu meteen, want het is zaterdag.”  
 Zaterdag was namelijk in die tijd, die jij,” dat woord 
gaf de graaf een bijzondere, heel schalkse nadruk, “je 
onmogelijk kunt herinneren, de dag van de executies. 
Toen werd de bank voor het kantoor gezet…’  
 ‘Doorgaan, doorgaan!’ zei de gravin, ‘niet stilstaan 
bij onnodige details.’  
 ‘Terzake dan! – Diezelfde zaterdag zouden de laatste 
gasten vertrekken en het was een drukte van belang in 
het slot; mijn grootmoeder, die bezig was met de voor-
bereidingen voor een laatste verrassing voor de ver-
trekkende gasten, kwam er pas laat toe om toilet te ma-
ken voor het diner en zei tegen haar kamermeisje dat 
ze haast moest maken. Op dat allerongunstigste mo-
ment liet de dokter zeggen dat hij er was. Van alle 
hoogwaardigheidsbekleders van de gravin was hij de-
gene die bij haar het minst in de gunst stond, maar hij 
verdiende ook niet beter, want hij was zeldzaam verve-
lend, langzaam en pedant.  
 Mijn grootmoeder liet zeggen dat hij niet binnen 
mocht komen, maar daar stoorde hij zich niet aan en 
vroeg een tweede keer heel onderdanig belet, want hij 
had maar een paar woordjes te zeggen over Mischka.  
 “Wat willen ze nog met hem?” riep de gravin, “laat 
me met rust, ik heb andere zorgen!”  
 De opdringerige arts ging morrend weg.  
 Maar de zorgen waarover mijn grootmoeder het 
had, waren niet frivool, maar juist heel pijnlijk – zorgen 
waarvoor jij, lieve vriendin, geen begrip en dus ook 
geen medelijden op kunt brengen – zorgen van een 
dichteres.”  
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 ‘O, mijn God!’ zei de gravin onbeschrijfelijk minach-
tend en de verteller zei:  
 ‘Je mag daar zoveel minachting voor hebben als je 
wilt, maar mijn grootmoeder had poëtisch talent en dat 
bleek duidelijk in het herdersspel Les adieux de Chloë, dat 
ze gedicht had en zelf ingestudeerd met de acteurs. Het 
spel zou opgevoerd worden na de maaltijd in de open-
lucht en hoewel de dichteres tamelijk zeker was van 
haar succes, voelde ze zich steeds onrustiger en onaan-
genamer, naarmate het beslissende ogenblik naderde. 
Nadat er bij het dessert een plechtige toost op haar was 
uitgebracht, gaf de vrouw des huizes een teken. De met 
loof overvlochten wanden die een inkijkje verhinderd 
hadden in een door gesnoeide beukenhagen gevormde 
halve cirkel, rolden uit elkaar en er werd een geïmpro-
viseerd podium zichtbaar. Je zag de woning van de her-
derin Chloë, de met rozenblaadjes bestrooide bank van 
mos waarop ze sliep, het met dragant overdekte huisal-
taar waarvoor ze bad en het met een roze lint omwoel-
de spinrokken waarop ze de sneeuwwitte wol van haar 
lammetjes spon. Als idyllische herderin kende Chloë 
het geheim van die kunst. Nu kwam ze zelf uit een 
taxuslaan met haar gevolg, waaronder haar lieveling, de 
herder Myrtill. Ze droegen allemaal bloemen en in 
voortreffelijke alexandrijnen deelde de tedere Chloë 
het aandachtig luisterende publiek mee dat dit de bloe-
men van de herinnering waren, geplukt op het veld van 
de trouw en bestemd om geofferd te worden op het al-
taar van de vriendschap. Meteen na deze opening 
barstte er een enorm gejuich los in het publiek, en van 
vers tot vers werd dat sterker. Een paar dames die Ra-
cine kenden, zeiden dat die niet tegen mijn grootmoe-
der op kon en een paar heren die hem niet kenden, be-
vestigden dat. Maar zij hoefde niet te twijfelen over de 
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echtheid van het enthousiasme dat haar dichtwerk 
wekte. De ovaties hielden nog aan, toen de dames en 
heren hun rijtuigen of hun paarden bestegen hadden 
en in statige equipages, in lichte rijtuigjes of op flinke 
rossen de poort uit reden of sprongen.  
 De gravin stond onder het portaal van het slot en 
zwaaide de gasten uit, groetend en dankend voor hun 
gejuich. Voor een alleenheerser, zelfs van het kleinste 
rijk, was ze zeldzaam vredig en vrolijk gestemd. Toen 
ze op het punt stond om weer naar binnen te gaan, zag 
ze een oud vrouwtje, dat op eerbiedige afstand knielde 
voor de treden van het portaal. Het vrouwtje had van 
de gelegenheid gebruik gemaakt om in de chaos en het 
gedrang ongemerkt naar binnen te sluipen. Nu werd ze 
pas ontdekt door enkele lakeien. Meteen renden die 
met meneer Fritz voorop naar het vrouwtje toe om 
haar ruw weg te werken. Maar tot ieders verbazing 
wenkte mijn grootmoeder de dienstvaardige meute af 
en gaf bevel om te vragen wie het oudje was en wat ze 
wilde. Juist op dat moment klonk er een kuchje achter 
de meesteres en een nies, en met zijn breedgerande 
hoed in de ene hand en met de andere zijn tabaksdoos 
in zijn jas verbergend, stapte de dokter bedaard naar 
voren: “Neemt u me niet kwalijk, hm, hm, mevrouw,” 
zei hij, “dat is de moeder van Mischka.”  
 “Alweer die Mischka? Komt er dan nooit een eind 
aan? … En wat wil dat mens?”  
 “Wat zal ze willen, mevrouw? Smeken om genade 
voor hem, anders niets.”  
 “Smeken? Er is niks te smeken.”  
 “Natuurlijk niet, dat zei ik ook al, maar dat hielp 
niet. Ze wil toch smeken om genade, hm, hm.”  
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 “Dat heeft helemaal geen zin, zegt u dat maar. Kan 
ik soms mijn huis niet meer uit komen zonder te zien 
hoe de tuinarbeiders hun geliefden embrasseren?”  
 De dokter schraapte zijn keel en mijn grootmoeder 
vervolgde: “Bovendien heeft hij zijn vader halfdood 
geslagen.”  
 “Hm, hm, hij heeft hem eigenlijk niks gedaan, ook 
niet wíllen doen, maar hij wou alleen voorkomen dat 
zijn moeder helemaal doodgeslagen werd.”  
 “O ja?”  
 “Ja, mevrouw. Zijn vader, mevrouw, is een rotzak en 
heeft de pik op Mischka, omdat die de moeder van zijn 
geliefde wel eens een paar kreuzer geeft.”  
 “Wie?”  
 “De moeder van zijn geliefde, mevrouw, een vrouw 
die niet in staat is om te werken, die om zo te zeggen 
geen middelen van bestaan meer heeft… doordat haar 
dochter weggestuurd is.”  
 “Goed, goed! … Met de privézaken van de mensen 
moet u niet bij me aankomen, dokter, daar bemoei ik 
me niet mee.”  
 De dokter stopte met een breed gebaar zijn hoed 
onder zijn arm, pakte zijn zakdoek en snoot discreet 
zijn neus. “Dan zal ik de oude vrouw zeggen dat het 
niet kan.” Hij maakte wat de Fransen een fausse sortie 
noemen en voegde eraan toe: “Natuurlijk, mevrouw, 
als het alleen om zijn vader ging…”  
 “Niet alleen om zijn vader; hij heeft ook Janko een 
oog uitgeslagen.”  
 De dokter trok een gewichtig gezicht, fronste zijn 
wenkbrauwen zo dat de dikke huid van zijn voorhoofd 
een rijtje worstjes vormde en zei: “Wat dat oog betreft, 
dat zit er nog in en daar zal Janko nog veel plezier van 
hebben, zodra de bloeduitstorting van de vuistslag op-
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gelost is. Ik zou het ook vreemd gevonden hebben als 
Mischka een harde klap had kunnen geven na de be-
handeling door de heidukken. De heidukken, me-
vrouw, hebben hem erg toegetakeld.”  
 “Eigen schuld; waarom ging hij niet mee?”  
 “Natuurlijk, natuurlijk, waarom ging hij niet mee? 
Vermoedelijk omdat ze hem weghaalden bij het sterf-
bed van zijn geliefde – daar kon hij moeilijk afscheid 
van nemen… Het meisje, hm, hm, was in verwachting 
en schijnt van Mischka’s vader een flink pak slaag ge-
kregen te hebben, voor ze aan de tocht begon. En 
daarbij – de tocht, die lang is, en het meisje, hm, hm, 
dat altijd zwak geweest is… Geen wonder dat ze in-
stortte, toen ze aankwam.”  
 Mijn grootmoeder hoorde elk woord van die afge-
broken zinnen, al deed ze of ze maar half luisterde. 
“Een vreemde samenloop van omstandigheden,” zei 
ze, “misschien een straf van de hemel.”  
 “Ja, ja,” knikte de dokter, wiens gezicht nog steeds 
een gelijkmoedige uitdrukking hield, maar langzamer-
hand een purperrode kleur gekregen had. “Ja, ja, van 
de hemel, en als de hemel zich er al mee bemoeid 
heeft, kunt u de rest misschien ook aan de hemel over-
laten… dacht ik maar zo!” voegde hij eraan toe, zich 
verontschuldigend voor zijn overhaaste conclusie, “en 
aan de smeekbede van die bedelares,” hij wees noncha-
lant naar Mischka’s moeder, “genadig gehoor geven.”  
 De knielende oude vrouw had geprobeerd het ge-
sprek te volgen, maar geen kik gegeven. Ze tanden-
klapperde van angst en zakte steeds verder in elkaar.  
 “Wat wil ze nou eigenlijk?” vroeg mijn grootmoeder.  
 “Mevrouw, ze durft een week uitstel te vragen van 
de straf die haar zoon is opgelegd, en ik, mevrouw, 
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ondersteun dat verzoek, want door de inwilliging zou 
het recht beter gediend worden dan nu het geval kan 
zijn.”  
 “Waarom?”  
 “Omdat de delinquent in zijn huidige toestand de 
voltrekking van de hele straf waarschijnlijk niet door-
staat.”  
 Mijn grootmoeder maakte een onwillige beweging 
en begon langzaam de treden van het portaal af te lo-
pen. Fritz sprong naar voren om haar daarbij te onder-
steunen. Maar ze wees hem af: “Ga maar naar kan-
toor,” beval ze, “Mischka krijgt gratie.”  
 “Ah!” zei de trouwe knecht bewonderend en liep 
gauw weg, terwijl de dokter bedachtzaam zijn horloge 
uit zijn vestzakje haalde en zacht voor zich uit mom-
pelde: “Hm, hm, er is nog tijd, de executie is denk ik 
nog maar net begonnen.”  
 Het woord “gratie” had de oude vrouw verstaan; er 
kwam een gekerm van ontroering en van gelukzalig-
heid van haar lippen, ze viel neer en toen de gravin na-
derbij kwam, drukte ze haar gezicht tegen de grond, 
alsof ze zich tegenover zoveel grootheid en verheven-
heid letterlijk met de grond gelijk probeerde te maken.  
 De blik van mijn grootmoeder gleed met een zekere 
schroom over dat beeld van belichaamde deemoedig-
heid: “Sta op,” zei ze en – kromp ineen en luisterde… 
En alle aanwezigen luisterden huiverend, sommigen 
verstijfd en anderen met een onnozel lachje van ont-
zetting. Uit de buurt van het kantoor had de lucht een 
vreselijke schreeuw aangedragen. Die leek een echo ge-
wekt te hebben in het hart van het oude vrouwtje, 
want dat keek kreunend op en mompelde een gebed…  
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 “En?” vroeg mijn grootmoeder een paar minuten la-
ter aan Fritz, die buiten adem aan kwam rennen, “heb 
je het doorgegeven?”  
 “Tot uw dienst!” antwoordde Fritz en presenteerde 
het deze keer niet met zijn zoetsappige glimlach, maar 
met een klaaglijke grijns: “Hij stuurt een handkus, hij is 
al dood.”’  
 ‘Vreselijk!’ riep de gravin, ‘en dat noem je een vreed-
zaam verhaal?’  
 ‘Vergeef me de krijgslist, anders had je niet geluis-
terd,’ antwoordde de graaf. “Maar misschien begrijp je 
nu waarom ik Mischka’s zachtmoedige nakomeling niet 
wegjaag, al levert hij eigenlijk heel slecht werk.’  
 
 
 
  
 
  
  


