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Hij was om twee uur ’s morgens thuisgekomen en had 
gezien dat er nog licht brandde en dat het personeel 
nog op de been was. De portier, die het deurtje van de 
coupé opendeed, staarde zijn imponerende meester 
met wijdopen ogen aan, alsof hij waanzinnig was en 
mompelde iets overstaanbaars. Op de overloop ver-
scheen de kamenierster.  
 ‘Meneer! Bent u het, meneer?’ riep ze luid en angstig 
naar beneden.  
 Lothar beet op zijn tanden. Van de schelle stem en 
het opgewonden karakter van die oude Mattle werd hij 
telkens weer ongeduldig. Als man van zelfbeheersing 
liet hij dat niet merken en ging met opzet langzaam de 
trap op.  
 ‘Wat is er dan?’ vroeg hij terloops; het antwoord kon 
hem niet schelen en hij keek streng en afwijzend.  
 De oude vrouw keek hem vol haat na en begon 
hartstochtelijk te snikken.  
 Lothar ging de slaapkamer van zijn vrouw binnen. 
Al maanden haar ziekenkamer. Die werd mat verlicht 
door een gedempte lamp. Het was zo stil dat je het 
hoorde wanneer de kaars op het nachtkastje af en toe 
knisterde. In de lichtkring zat een zuster van barmhar-
tigheid geknield en geheel verzonken in gebed. Het 
grote bed met het rijke houtsnijwerk stond met het 
hoofdeind tegen de muur onder een enorme zijden bal-
dakijn. Een breed en luisterrijk bed en de gestalte die 
erop rustte smal en meisjesachtig tenger. Er lag een 
egale, gelige bleekheid op het gezicht en rond de lippen 
leek zojuist nog een glimlach gespeeld te hebben. Ge-
tooid door haar blonde haren die in twee zware, dikke 
vlechten gevlochten waren en tot haar knieën reikten, 
lag ze daar. Haar handen waren licht verstrengeld. 
Prachtige handen…  



 3 

 Lothar bleef onbeweeglijk en met ingehouden adem 
in het midden van de kamer staan. Zijn ogen richtten 
zich weer op het fijnbesneden gezicht van de slaapster. 
Was het dat met het groenige schijnsel van de gedemp-
te lamp vermengde kaarslicht dat haar gelaatstrekken 
zo lijkbleek maakte en de schaduw langs de neus tot 
beneden aan de mondhoek zo scherp liet uitkomen?  
 Het geratel van een snel naderend rijtuig drong door 
vanaf de straat. De kloosterzuster ontwaakte uit haar 
vrome verzonkenheid, stond op en groette Lothar, 
toen ze hem zag, met een zachtmoedige en treurige 
hoofdknik. Ze was jong, ze was mooi en de vrouw die 
zich alle vreugde om het bestaan ontzegd had, zag er 
met haar roze wangen naast de bleke vrouw bij wie ze 
waakte uit als het bloeiende leven.  
 Het ratelende rijtuig stopte voor het huis; op de trap 
en in de gang gingen stemmen op. Er klonk gesnik en 
gejammer en weer Mattles schelle stem en nu was al 
duidelijk wat ze zei:  
 ‘Komt u verder! Kijkt u maar! … Is dat slaap – een 
flauwte – of… lieve God! of –’  
 De dokter deed de deur open en ging haar zwijgend 
voor. Hij had nu ook graag zijn joviale gezicht laten 
zien – maar dat lukte niet. De atletisch gebouwde man 
met de stalen zenuwen kreeg het even moeilijk bij de 
aanblik van de diepe rust van zijn geduldige en liefelijke 
patiënte. Hij pakte haar pols niet, hij legde zijn hand 
niet op haar hart, hij keek haar alleen maar aan en wist: 
het is afgelopen.  
 Mattle keek naar hem, bevend van angst en jammer-
de: ‘U was nog maar net weg of ze viel in slaap. Heeft 
twee uur geslapen, als een kind. Daarna werd ze wak-
ker en rekte zich een beetje uit: ‘Mattle, is de graaf 
thuis?’ vraagt ze. – ‘Nog niet?’ Wens hem welterusten 
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van mij. Ach, Mattle, wat slaap ik lekker. Zo slapen, dat 
is fijn…’ En zo valt ze weer in slaap… En ze slaapt… 
en slaapt…’ Ze kon niet verder praten en knielde naast 
het bed.  
 Lothar kwam naderbij. ‘Dood?’ vroeg hij zacht en 
gedrukt.  
 ‘Dood.’  
 ‘Dokter, had u dat verwacht?’  
 ‘Bijna gehoopt. Er is haar veel bespaard gebleven. Ik 
zei toch al: het kan nog maanden duren, maar het kan 
ook over een uur afgelopen zijn.’  
 Zijn toon had niets verwijtends en Lothar zou een 
verwijt gedecideerd van de hand gewezen hebben. ‘Het 
kan over een uur afgelopen zijn’, dat gold ook voor de-
gene die het zei en voor degene die het hoorde en voor 
alle mensen. De arme vrouw was al zo lang ziek… On-
geneeslijk, en hij – allesbehalve een ziekenverzorger. 
Hij veranderde dan ook niets aan zijn levensgewoon-
ten. Vandaag was hij net als elke avond naar de club 
gegaan en daarna op het voorjaarsbal bij Fanchette, 
waar hij zich best vermaakt had. Niet meer zo als vroe-
ger, als nog een paar jaar geleden bij zulke “kunste-
naarsfeesten”, maar hij had zich wel vermaakt. Een 
wreed toeval dat zijn vrouw net op datzelfde moment 
overleden was. Schijnbaar wreed. Zij had er geen weet 
van, zij leefde en stierf in het geloof aan de onverbre-
kelijke liefde en trouw van haar man. Nou ja, ze was 
een kind! Een man als hij, een breekbare, ziekelijke 
vrouw en – echtelijke trouw?  
 Maar wat goed dat ze het voor mogelijk had gehou-
den, dat ze altijd innig medelijden met hem had gehad 
en zichzelf verweten had dat ze niet sterk en gezond 
kon worden en ook nooit maar één vraag had gesteld 
waarop hij met een leugen had moeten antwoorden en 
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zijn domein op geen enkele manier had gestoord. Ze 
was de bescheidenheid zelf geweest en toch had hij 
haar bestaan ervaren als een blok aan zijn been.  
 De gedachte dat de dood een geluk voor haar zou 
zijn, omdat er toch geen hoop op genezing was, had 
hem vaak gekweld. Nu was gebeurd wat hij haar geluk 
had genoemd en nu was de verlossing gekomen voor 
hem en voor haar.  
 Hij ging naar bed en sliep nog vast, toen zijn secreta-
ris hem liet wekken en binnen wilde komen. De leider 
van de “onderneming” had zich gemeld en vroeg om 
instructies. Lothar moest even nadenken om welke 
“onderneming” het ging.  
 ‘Regel alles maar zelf, Burkert. Jij weet toch altijd het 
beste hoe het moet, ceremoniemeester,’ zei hij knorrig. 
De kleine, ernstige Burkert glimlachte afwerend.  
 ‘Eén ding moet u toch zelf doen,’ zei hij, ‘voor ik 
verdere maatregelen kan treffen.’  
 ‘Wat dan?’  
 ‘Nagaan of de gravin geen wens heeft achtergelaten 
met betrekking tot haar begrafenis.’  
 ‘Onzin, Burkert, onzin. Ze dacht niet aan de dood.’  
 ‘De gravin heeft toch nog kortgeleden het sacrament 
van de zieken ontvangen.’  
 ‘Omdat haar vriendinnen dat dat een goede medicijn 
noemden, en omdat ze vroom was en liever te veel 
deed dan te weinig; niet omdat ze dacht dat ze dood 
zou gaan.’  
 Die tegenwerpingen hielpen uiteindelijk toch niet. 
Het was vast alleen maar een formele kwestie. Maar 
waar Burkert meedeed, moest de vorm in acht geno-
men worden. De secretaris had het vergulde sleuteltje 
van de secretaire van de gravin al overgenomen van de 
kamenierster en gaf het aan zijn meester. 
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Slechtgehumeurd glipte Lothar in zijn kamerjas. Een 
lange enfilade scheidde zijn vertrekken van die van zijn 
vrouw. Snel en haastig liep hij erdoorheen. De schrijf-
kamer, zo genoemd omdat er zich behalve luxueuze 
voorwerpen en meubilair ook een sierlijke secretaire 
bevond, lag naast de sterfkamer. Daar spraken ze met 
gedempte stem, liepen op hun tenen, verzetten kasten 
en tafels en troffen alle voorbereidingen voor het op-
baren van de overledene.  
 Met tegenzin maakte Lothar de la van de secretaire 
open. Er lagen veel brieven in, voor een deel nog opge-
opend, lidmaatschapskaarten, concertkaartjes en uitno-
digingen voor liefdadigheidsfeesten en ook allerlei sie-
raden, maar niets wat op een laatste wilsbeschikking 
leek. Lothar wilde de la alweer dichtdoen, toen zijn oog 
viel op een couvert, dat tegen de achterwand gescho-
ven was. In de grote, verzegelde envelop zaten vaak 
opgevouwen brieven en op de voorkant stond in Stel-
la’s handschrift: Na mijn dood ongeopend verbranden.  
 Die arme Stella! Ze had dus ook haar kinderlijke ge-
heimen gehad. Medelijdend haalde hij zijn schouders 
op, pakte uit de tafelaansteker een waskaarsje, stak het 
aan en daarmee de vier blanco hoeken van het couvert. 
Het brandde lichterlaaie in zijn hand en hij gooide het 
als een kleine fakkel in de open haard.  
 ‘Niks gevonden,’ zei hij tegen de secretaris, toen hij 
weer in zijn kamer was. ‘Regel alles maar, licht de fami-
lieleden in Wenen in en stuur de anderen een telegram.’  
 ‘Uw schoonzuster, gravin Alice, zou eerst bericht 
moeten krijgen.’  
 ‘Zou moeten – inderdaad. Alleen gaat dat niet. De 
laatste keer dat ze schreef was uit Yellowstone Park en 
nu zal ze wel op het schip zitten.’  
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 ‘U gelast natuurlijk een plechtige inzegening in het 
paleis en een plechtige bijzetting in de familiecrypte…’  
 ‘Als het natuurlijk is dat ik dat gelast, dan gelast ik 
het,’ onderbrak Lothar hem.  
 Burkert boog: ‘Ik stuur direct een telegram naar 
Waldhoven over de voorbereidingen in de familiecryp-
te. Er moeten ook in het slot voorbereidingen getrof-
fen worden voor de ontvangst van de gasten. De heren 
blijven vermoedelijk maar één nacht, maar u misschien 
wat langer.’  
 ‘Misschien, ja.’  
 ‘Dat zou goed zijn. De rekeningen die de nieuwe 
houtvester stuurt, bevallen me niet, en wat de econo-
mische beambten betreft – –’  
 ‘Die denken alleen aan zichzelf. Wat wil je, Burkert? 
Waldhoven is altijd een stiefkind geweest. Is ook niet 
leuk, het beheer van de familiecrypte… Je hebt trou-
wens gelijk. Als ik daar nu een paar dagen naartoe ga, is 
dat goed voor Waldhoven en voor mij.’  
 ‘Intussen zorg ik voor de dankbetuigingen voor de 
condoleanties en de kransen.’  
 ‘Mooi, Burkert, mooi, doe dat.’ Hij liet zijn bediende 
gaan, die hem verwende door het hem makkelijk te 
maken. Ja, die vond altijd de beste oplossing. De ko-
mende tijd in Wenen zou vreselijk zijn geweest. Temid-
den van de treurende familieleden van zijn vrouw en 
de vriendinnen en al die kennissen die hun deelneming 
aan de man wilden brengen. In Waldhoven had je geen 
sociale verplichtingen en genoeg te doen en genoeg 
voedsel voor de nooit rustende dadendrang.  
 Lothar nam zijn bad, ontbeet, liet zich aankleden en 
verliet het huis. Hij wilde de stad uit, een agrarische 
vergadering die hij belegd had laten afzeggen en zich 
een tijd absent melden in het parlement. In het voor-
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huis was het druk met de medewerkers van de onder-
neming. De kist werd juist naar binnen gedragen met 
een hele stellage en zwarte stof, en toen Lothar zich liet 
zien, bleven de dragers en de werklieden staan, namen 
hun pet af en groetten opdringerig beleefd. Hij maakte 
blijkbaar de indruk van iemand die niet zuinig is met 
fooien. Met weerzin versnelde hij zijn pas. Toen hij de 
straat op ging, werd hij geroepen. Een jonge, elegant-
geklede man kwam op hem af. Het was een grote, op-
vallend knappe man met een klein en voornaam hoofd, 
een lang gezicht en een bijna vrouwelijk-tere teint en 
een fijne, gezonde bleke kleur. Zijn grijsblauwe ogen 
hadden een ernstige en goedige uitdrukking en eigen-
aardig en heel aantrekkelijk was het contrast van die 
ernstige ogen met de mond, die een vrolijke trek had 
en vast graag lachte: ‘Nou ja! Daar ben je! … Het is 
dus niet waar…’ zei hij, terwijl hij snel op Lothar af 
kwam – ‘of – toch?’ Onderzoekend en angstig keek hij 
zijn vriend aan en mompelde zacht: ‘Dood? dood?’  
 ‘Ik hoop dat jij en ik zo sterven. Ze is overleden in 
haar slaap.’  
 ‘Wanneer?’  
 ‘Vannacht.’  
 ‘Ah! … terwijl wij op het bal waren?’  
 ‘Ja.’  
 ‘En je was nog op tijd?’  
 ‘Niet meer.’  
 Ze waren dezelfde weg ingeslagen.  
 ‘Waar ga je eigenlijk naartoe?’ vroeg Lothar.  
 ‘Naar de tredmolen natuurlijk, naar kantoor.’  
 ‘Neem toch een weekje vrij. Ga mee naar Waldho-
ven. Kun je een paar auerhanen schieten. De val van je 
minister houd je hier toch niet tegen. Ga je mee, Al-
brecht?’  
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 ‘Weet ik niet. Weet ik nog niet.’ Hij draaide zich 
plotseling om, keek zijn vriend recht aan en zei: 
‘Waarom zei je gisteren en eergisteren en elke keer 
wanneer ik vroeg: hoe gaat het met haar? Regelmatig: – 
Het gaat beter?’ Hij had het rustig gezegd, met opzette-
lijke kalmte, waarachter ternauwernood een ingehou-
den wrok schuilging.  
 ‘Waarom? … Ik zei het, omdat ik het geloofde,’ ant-
woordde Lothar op verzoenende toon. Hij gaf zijn 
vriend rekenschap, als die erom vroeg. Van zijn vriend 
kon hij veel hebben. Hij behandelde hem als een be-
grijpende oudere broer een nog niet helemaal rijpe jon-
gere broer.  
 Albrecht was verzonken in gedachten en zei niets 
meer. Voor het ministerie gingen ze uit elkaar.  
 Op hém maakte haar dood diepe indruk. Voor haar 
tweelingzuster en voor hém was het een groot verdriet. 
De arme Stella vond Albrecht zo sympathiek, ze waar-
deerde zijn gelijkmoedigheid en hield van zijn vrolijk-
heid. Zijn ogen veroordeelden de dwaasheden van de 
mensen, maar zijn mond verontschuldigt ze, had ze 
van hem gezegd. Hij was altijd welkom bij haar, ook 
toen ze niemand meer wilde zien, niet eens haar naaste 
familieleden, omdat die “gelegenheidsgezichten” trok-
ken, als ze vonden dat ze er slecht uitzag. Albrecht trok 
nooit “gelegenheidsgezichten”, viel haar nooit lastig 
met zijn medelijden, praatte nooit over zijn medeleven, 
maar liet dat blijken. Hij hield haar gezelschap, wan-
neer alle anderen zich waren gaan ontspannen, las haar 
urenlang voor uit haar pretentieloze lievelingsschrij-
vers, die hem onmogelijk konden interesseren. Hij was 
altijd bereid een pleziertje op te offeren om bij haar te 
blijven en samen te werken met de zuster van barm-
hartigheid en de kamenierster. En als hij een afspraak 
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een keer moest laten schieten vanwege zijn werk, of 
soms – want een asceet was hij niet – iets anders dan 
zijn werk, verontschuldigde hij zich elke keer persoon-
lijk of schriftelijk. Zijn brieven waren grappig en origi-
neel en hij schreef opgewekt, maar had een verschrik-
kelijk handschrift. Het mikpunt van Stella’s spot, dat 
handschrift! Het paste helemaal niet bij hem, want het 
was zo onelegant: ‘Het lijkt wel of een spin een voet-
bad in de inkt genomen heeft en dan over het papier 
gelopen is!’  
 Hoe vaak had ze haar man niet hartelijk lachend Al-
brechts brieven laten zien… Allemaal? Echt alle-
maal? … Na mijn dood ongeopend verbranden, ging het door 
zijn hoofd…  
 Toen hij een paar uur later thuiskwam, trof hij de 
hele familie bij elkaar. Zijn zwagers en schoonzusters 
en een paar verre familieleden. Allemaal verstandige en 
welopgevoede mensen, die niet luid snikten, maar hem 
alleen zwijgend de hand drukten. Alleen zetten ze 
Mattle op een voetstuk. Nooit zouden ze vergeten wat 
die voor de geliefde zieke had gedaan en altijd zou het 
huis van ieder van de beide broers voor haar open-
staan. Ze bedankte voor elk aanbod. Na de dood van 
“haar” Stella kon ze zich nergens anders meer thuis 
voelen dan bij “haar” Alice, de tweelingzuster van de 
overledene. Oók haar kind. Zij had de twee vroeg ver-
weesde meisjes opgevoed en “haar” Stella altijd alleen 
meer aandacht en liefde gegeven, omdat zij de zwakste 
was en het zorgenkind.  
 Toen Mattle de naam Alice noemde, vertrok de oud-
ste schoonzuster haar hoogmoedige mondje en de 
jongste keek haar man een beetje angstig aan, omdat ze 
het niet prettig vond dat het over Alice ging. De vrou-
wen in de familie waren allemaal onberispelijk. Een 
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Hellborn, en dat wilde wat zeggen. En nu was er één in 
de familie die na een kort en ongelukkig huwelijk ge-
scheiden was, haar geloof afgezworen had en her-
trouwd was. Op haar eerste man was veel aan te mer-
ken, tegen de tweede helemaal niets. Maar een geschei-
den Hellborn was er nog nooit geweest in de familie, 
zolang die bestond, en dat was al heel lang. Een ver-
grijp tegen de traditie mocht niet straffeloos blijven. 
Onmiddellijk na de scheiding van Alice hadden haar 
broers met haar gebroken en alle familieleden waren 
dat voorbeeld gevolgd – behalve Lothar en Stella. Die 
bleven de uitgestotene trouw, boden haar en haar man 
onderdak, toen ze op huwelijksreis Wenen aandeden 
en Stella liet bij de ontvangst van haar zuster niet het 
minste verwijt horen. Alice had zich eerst zo onuitspre-
kelijk ellendig gevoeld en zag er nu zo in- en ingelukkig 
uit. En de nieuwe zwager kenden ze als een ongewone 
man, een prima man, wie ze uiteindelijk toch moesten 
vergeven dat hij op een getrouwde vrouw verliefd ge-
worden was en haar veroverd had.  
 Na dat laatste weerzien hadden de zusters het ont-
zettend moeilijk gevonden om afscheid te nemen: het 
ging om een afscheid voor lange tijd. Die tijd was nu 
grotendeels om. Binnenkort zetten de reizigers weer 
voet op Europese bodem. Alice had de volgende brie-
ven poste restante naar Londen laten sturen. Ze hoop-
te daar begroet te worden door goed nieuws, maar zou 
het overlijdensbericht vinden.  
 De mooie dode lag in de kist, gehuld in zijde en 
kant; bloemenkransen bedekten de zijkanten van de 
katafalk en de met zwarte doeken bedenkte muren van 
de zaal tot helemaal aan de grond. Er hing een door-
dringende geur van kaarsen en van bloemen. Lothar 
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kwam de rouwkamer binnen kort voor het begin van 
de kerkelijke plechtigheid.  
 Het kostte hem zelfoverwinning. Niet omdat hij de 
dode terugzag, maar door de pracht en praal om haar 
heen. Hij haatte de rouwcultus met zijn pronkend ver-
toon en de toestroom van rouwenden, de echte en de 
demonstratieve en de kransen met hun banale of onno-
zele teksten. Maar dat was nu eenmaal zo, dat hoorde 
allemaal zo en daarom rustte Stella in een zee van bloe-
men en palmen en ze hadden de lieve, eenvoudige 
vrouw op weg naar de ontbinding uitgedost alsof ze 
naar een bal moest.  
 Onder al die prachtige kransen viel hem één op: de 
eenvoudigste en kostbaarste van allemaal. Alleen maar 
bloesems en geen enkel blad, sinaasappelbloesems, 
waar Stella het meest van hield. De krans lag aan haar 
voeten, raakte haar witsatijnen schoenen. De linten van 
zilverbrokaat waren blanco.  
 ‘Van wie is die krans?’ vroeg Lothar een van de be-
dienden.  
 ‘Van graaf Albrecht; hij is hem zelf komen brengen.’  
 Hij was hem zelf komen brengen en had hem aan 
haar voeten gelegd. Een wel heel pretentieuze beschei-
denheid. Meer dan een vriendenrecht? … Zou het? Na 
mijn dood ongeopend verbranden – nu schoot het hem weer 
te binnen… Hij schrok, omdat het hem te binnen 
schoot. Nee, van het leven dat hij leidde werd hij geen 
beter mens. Politiek, de grote speculant, hard, kil en 
verstandelijk werk en oppervlakkige liefdesverhoudin-
gen bepaalden het. Deugdzaam streven naar volmaakt-
heid was nooit iets voor hem geweest. Zijn moraal was 
de moraal van de sterksten, al lang voordat die uitdruk-
king ingang had gevonden. Maar eer vond hij belang-
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rijk en zijn vriend verdenken en in de dood zijn on-
schuldige vrouw vond hij eerloos.  
 Alle aanwezigen vonden dat de ceremonie van de in-
zegening hem toch buitengewoon aangreep. Hij kon 
zijn ogen niet afhouden van het zachte gezicht van de 
overledene en eigenaardig gekweld en speurend en on-
derzoekend was daarbij de uitdrukking op zijn gezicht.  
 ‘Wat zag Lothar er vreemd uit,’ zei de oudste 
schoonzuster na het einde van de plechtigheid tegen de 
jongste, ‘zoals hij haar de hele tijd aankeek. Alsof hij 
haar een vraag wou stellen, een heel strenge vraag.’  
 ‘Ach nee, geen strenge vraag. Alsof hij wou vragen: 
Is het waar, heb je me echt verlaten? Dat idee had ik.’  
 ‘Dat denk je maar! Hij hield allang niet meer van 
haar en was haar ontrouw.’  
 ‘Nou, misschien neemt hij zichzelf dat nu kwalijk.’  
 ‘Geen sprake van. Tegenover vrouwen is hij gewe-
tenloos.’  
 Weer nam de jongste hem in bescherming: ‘Hij heeft 
Stella niet ongelukkig gemaakt; hij hield altijd veel reke-
ning met haar. Dat hij geen uren aan haar bed zat – 
welke man doet dat en welke vrouw komt op het idee 
om dat te eisen? Alsjeblieft, zeg! – Dat hij haar on-
trouw was, daar wist ze niets van, maar ze was trots op 
hem en hij maakte haar het leven mooi en makkelijk.’ 
Ze zuchtte. Ze zou haar onbeduidende echtgenoot veel 
avontuurtjes graag vergeven, als hij in de dagelijkse 
omgang niet zo moeilijk was.  
 De oudste dacht op haar beurt: – ik vind alles best, 
als mijn man me maar trouw blijft.  
 

* 
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Een laatste afscheid en de kist werd gesloten, op de 
lijkwagen getild en naar het station gebracht. Mattle, 
die zo lang mogelijk in de buurt van haar kind wilde 
blijven, sloot zich bij de begeleiders van de overledene 
aan. ’s Avonds vertrok de speciale trein die de heren 
van de familie en de rouwgasten naar Waldhoven zou 
brengen.  
 De stemming van het gezelschap in de wagon, die 
eerst een beetje gedrukt was, werd geleidelijk beter en – 
niemand wist waarom – uiteindelijk heel vrolijk. Som-
migen warmden oude grappen op, waarom ze allang 
niet meer gelachen hadden en die nu aansloegen. Aller-
lei dubbelzinnigheden passeerden de revue en ten slot-
te stelde iemand voor om een partijtje te pokeren.  
 Lothar en zijn zwagers hadden plaatsgenomen in 
een hoek van de salonwagen, wat apart van de rest van 
het gezelschap. Albrecht tegenover hen, aan het andere 
eind van de wagon. Hij zweeg hardnekkig en zat som-
ber te kijken, nerveus geworden door de vrolijkheid 
van zijn medereizigers. Die speelden aan een tafeltje in 
zijn buurt en nodigden hem uit om mee te doen. De 
eerste keer bedankte hij beleefd voor de uitnodiging en 
toen die werd herhaald kort en bondig. Toen riep Lo-
thar plotseling:  
 ‘Speel toch mee! Doe toch mee!’  
 Albrecht kwam overeind uit zijn halfliggende hou-
ding en wierp hem een verbaasde blik toe, maar gaf 
geen antwoord.  
 ‘Spelen!’ herhaalde Lothar dringender.  
 De ander haalde zijn schouders op: ‘Je weet toch dat 
ik niet speel?’  
 Dat was waar; Lothar kon het weten en ook sinds 
wanneer en waarom.  



 15 

 Twee jaar geleden had Albrecht een tijdlang de grote 
partij in de club meegespeeld, veel geld verloren en Lo-
thar en Stella vol zelfverwijt gezegd: ‘Ik heb er niet 
eens plezier in, ik ben geen speler, ik heb me al vaak 
voorgenomen om nooit meer een speelkaart aan te ra-
ken – maar dat helpt niet, goede voornemens zijn niet 
genoeg.’  
 ‘Maar je moet,’ was Stella hem ijverig in de rede ge-
vallen. ‘En als voornemens alleen niet genoeg zijn, 
vraag je steun – van een getuige. Ik wil wel getuige zijn 
van je goede voornemens, Albrecht. Voor mij houd je 
je aan je woord.’  
 Lothar wist nog dat hij moest glimlachen om dat wel 
erg grote vertrouwen. En hoe terecht was dat, bleef dat 
en was dat nog over het graf heen. ‘Voor mij houd je je 
aan je woord.’ Vertrouwde een kennis, een vriendin zo 
vast op haar macht over een man? vroeg hij zich af. Hij 
schaamde zich voor de vraag, maar stelde die toch! … 
Albrecht maakte aanstalten om in zijn hoekje te gaan 
slapen en ook Lothar probeerde te slapen. Het lukte 
niet: eerst moest hij gemoedsrust hebben. Door over-
leg kwam je tot rust. Overleg tot en met de kleinste 
kleinigheid, hoe het gekomen was – of niet gekomen. 
Het leek eigenlijk onmogelijk. Zijn beste vriend… Het 
greep hem aan. Was híj niet de beste vriend van die 
brave, trouwe Gebhardt, wiens vrouw bijna een jaar-
lang… En die man hield van die vrouw en toen ze 
stierf, hield hij haar nagedachtenis in ere alsof ze een 
heilige was… O, wat had hij een medelijden met die 
man gehad! Het vervloekte medelijden dat nu mis-
schien degene had die daar aan de andere kant rustig 
sliep. Een wraaklustige haat overviel hem, een wroe-
tende woede. Met dat koelbloedige overleg werd het 
niets. In een dolle vlucht joegen pijnlijke en lelijke ge-
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dachten door zijn brein. Hij gaf de strijd ertegen op, hij 
gaf zich eraan over als een voerman aan het schichtige 
span paarden, dat hij niet meer in de hand kon hou-
den…  
 Bij het ochtendgloren reed de trein het station bin-
nen. Equipages uit Waldhoven stonden te wachten 
voor het station. Iedereen stapte snel in en de stoet rij-
tuigen zette zich in beweging. In het laatste dat voor-
reed, stapte Lothar in en na hem Albrecht, die op hem 
had staan wachten:  
 ‘Jij bent het? Nou ja.’ Met grimmige humor mom-
pelde hij onverstaanbaar voor zich uit: ‘De twee be-
langrijkste rouwdragers sluiten de karavaan.’  
 Ze reden een tijdje zwijgend verder; daarna zei Al-
brecht: ‘Ik heb vrij gekregen en blijf een week bij je, als 
je het goedvindt.’  
 Weer kreeg hij een flitsende, vijandige blik en weer 
had de stem een boosaardig agressieve toon: ‘Natuur-
lijk vind ik het goed. Ik moet je hier hebben. Dat moet, 
dat moet!’ … Hij hield zich in. Hij had in een paar rus-
tige, heldere ogen gekeken, die hem ernstig en bezorgd 
opnamen. Nee, niets ter wereld kon eerlijker zijn dan 
die ogen en niets onbevangener dan de uitdrukking op 
die jongensachtig mannelijke gezicht. Wat dat weer-
spiegelde kon een kind begrijpen en een domkop zag 
dat in. Het kon niet verkeerd begrepen worden, het 
was een en al openheid, onbevangenheid, het was de 
vrede van een rechtschapen mens.  
 Lothar kon er niet bij met zijn verstand. Hij haalde 
opgelucht adem, alsof hij bevrijd was van een ontzet-
tende last. Wat voor verwerpelijke voorstellingen had-
den hem vannacht misleid? Heldere, woeste dromen 
van een halfwaanzinnige neuroot. Wat hij het meest 
verafschuwde: de verzwakkende, verwijfd makende 
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ziekte van de stervende eeuw, zou die hem ook tref-
fen?  
 Hij vond zichzelf opeens belachelijk en zei zomaar 
ineens: ‘Ja, ja, dit is een zieke tijd. De gevoeligen en de 
al aangevretenen en de hypersensitieven maken als hul-
peloze en willoze natuurproducten het hele ziektepro-
ces mee in hun microkosmos. Maar niemand kan zich 
helemaal onttrekken aan de kwaal, de sterkste niet en 
de gezondste niet. Ik ook niet, begrijp je? Ik had ook 
een aanval van nervositeit.’  
 ‘Dat neemt niemand je kwalijk,’ zei Albrecht.  
 

* 
 
De bijzetting van de jonge gravin in de familiecrypte 
vond plaats onder grote geestelijke assistentie. De vete-
ranenvereniging en de brandweer rukten uit en de be-
volking drong op en vormde een erehaag van drie, vier 
rijen dik. Op het laatst werden de armen bedeeld en de 
slotgasten begaven zich naar het dejeuner dat, bereid 
door een plattelandskokkin en opgediend door onerva-
ren bedienden, veel te lang duurde.  
 Ze waren nog niet aan het nagerecht, toen er meege-
deeld werd dat de rijtuigen voor de terugrit naar het 
station klaarstonden. Hoog tijd voor al degenen die 
nog dezelfde dag naar Wenen wilden, en haastig maak-
ten die zich klaar. Niet veel woorden, maar des te spre-
kender de handdruk die iedere scheidende gast met de 
heer des huizes wisselde. Geen enkele die niet beteken-
de: wij begrijpen elkaar. Dat weet je wel. Ík voel hele-
maal met je mee.  
 ’s Middags maakten Lothar en Albrecht een rit door 
het bos. Hoe dieper ze erin doordrongen, hoe groter 
de wildernis. Oeroude opstanden van naaldhout, die nu 
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eens uit keien en rotsachtige bodem en dan weer uit 
goede leemgrond groeiden en zich heel ongelijk ont-
wikkeld hadden. Er was niets gedaan om al te grote 
woekeraars te beteugelen, om de scheppingsdrift aan te 
sporen waar die het af liet weten en hem te wekken 
waar hij ontbrak.  
 Lothar bleef onverschillig bij de aanblik van de ver-
waarlozing en verwoesting van zijn eigendom. Die wa-
ren een natuurlijk gevolg van het feit dat de heren van 
Waldhoven hier pas duurzaam verbleven na hun dood. 
Wanneer iemand een keer besloot om eerder te ver-
schijnen, iemand als hij, die elke misstand zag en met-
een ook wist hoe die te verhelpen, dan werd het al 
gauw anders. Deze man, die zijn leven doorbracht in 
de stad en zichzelf maar af en toe een paar weken ont-
spanning op het land gunde, leek daar thuis en even ze-
ker van zijn zaak als op zijn eigenlijke gebied. Maar wat 
was dan zijn eigenlijke gebied? Elk gebied waaraan hij 
zijn krachten wijdde en zijn talent. Albrecht bewonder-
de hem.  
 ‘Jij begrijpt alles,’ zei hij. ‘Waar je kijkt, daar wordt 
het duidelijk en waar je wijst, daar is het doel. Ik weet 
dat nu en ik vind het nog steeds imponerend, maar het 
verbaast me niet meer. In het begin was dat anders.’  
 En nu begonnen ze over de tijd dat ze elkaar hadden 
leren kennen en ondanks het leeftijdsverschil meteen 
vrienden waren geworden. Ze hadden het ook over 
Lothars verloving en over Stella’s sympathie voor de 
vriend van haar man.  
 ‘Ik was een uur jaloers op je,’ zei Lothar luchtig, en 
Albrecht antwoordde:  
 ‘Dat soort zwakheden zijn bij jou wel heel gauw 
over.’  



 19 

 ‘Wel heel gauw? Had ik er misschien een reden 
voor?’  
 ‘Nee.’  
 ‘Nou dan – –’  
 ‘Ik bedoel maar. Wie helemaal nooit jaloers is, is ook 
niet verliefd.’  
 ‘Ja, ja. De liefde was bij mij te gauw over, bedoel je.’  
 ‘Neem me niet kwalijk. Ik heb vast ongelijk.’  
 Hij wist dat hij geen ongelijk had, maar vond zich-
zelf wreed en ruw met zijn herinnering aan schuld die 
niet ongedaan gemaakt kon worden. ‘Neem me niet 
kwalijk,’ herhaalde hij.  
 Het werd al donker, toen ze terugkeerden in het slot. 
Lothar was de hele tijd in een goede stemming geble-
ven. Als hij de minnaar van mijn vrouw geweest was, 
zei hij tegen zichzelf, had hij me echt niet verweten dat 
ik niet jaloers was.  
 

* 
 
Na het souper kwam Mattle afscheid nemen. Ze was 
van plan om bij familie de komst van Alice af te wach-
ten. Daar had Lothar geen bezwaar tegen; haar vertrek 
uit zijn huis was voor hem een opluchting. Maar hij 
wilde het fatsoenlijk afhandelen en ging naar zijn ka-
mer om zijn aanwijzingen te geven in een brief, die 
Mattle moest afgeven aan de secretaris.  
 Toen hij de eetkamer weer binnenging, stonden Al-
brecht en de oude vrouw bij de haard. Ze was in tra-
nen, maar leek net nog gesproken te hebben, want Al-
brecht was diep onder de indruk en hield iets wits in 
zijn hand, dat hij in zijn borstzak stak toen Lothar bin-
nenkwam. Het zag eruit als een brief. Mattle zweeg ab-
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rupt, nam duidelijk verlegen en met een paar woorden 
van dank de brief aan die Lothar gaf en nam afscheid.  
 Albrecht bleef nog waar hij was. Een paar keer was 
het of hij iets wilde zeggen, maar hij leek er niet toe te 
kunnen besluiten.  
 De ander was tegenover hem op een stoel aan de 
eettafel gaan zitten, sloeg zijn armen over elkaar en 
keek hem strak aan. De vriend beantwoordde zijn blik, 
die langzamerhand steeds harder en steeds honender 
werd, met een gelatenheid die niet zonder een zweem 
van medelijden was. Ten slotte probeerde hij geen ge-
sprek meer aan te knopen: ‘Welterusten. Tot morgen,’ 
zei hij en ging de kamer uit.  
 Lothar was al opgesprongen en had zijn hand al uit-
gestoken naar de bel om Mattle binnen te laten roepen. 
Maar hij bedacht zich. Nee. Een bediende uithoren, 
haar verraad aan haar dode meesteres afdwingen, dat 
stond hem tegen: morgen, zei hij tegen zichzelf, of 
overmorgen, of wanneer dan ook. Maar ik krijg zijn ge-
heim wel uit hem.  
 

* 
 
De volgende dag reed Lothar voor het ontbijt samen 
met de financiële medewerker naar de pachtboerderijen 
en had, zoals hij verwacht had, reden tot ontevreden-
heid met alles wat hij ontdekte en met alles wat hij mis-
te. Met opzet verdiepte hij zich juist in zijn misnoegen, 
dat hem momenteel afleidde van heel andere bittere 
gevoelens en onaangenaam gepieker. Ze vervolgden 
hem, ze hadden hem in zijn slaap gestoord. Anders 
bleef de herinnering aan een droom nooit hangen – 
maar die hele nachtmerrie van vannacht, die wilde niet 
wijken.  
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 Terug in het slot bestelde hij het ontbijt in de biblio-
theek en trof Albrecht daar genesteld in een leunstoel 
en lezend. De jongeman keek maar vluchtig op, groette 
en las verder.  
 Lothars maaltijden duurden niet lang; hij zat ze uit 
als een corvee. De rusteloos actieve man, de nooit lus-
teloze werker, sliep weinig en at als een kluizenaar. Nu, 
na vijf uur inspectie van de pachtboerderijen, sloeg hij 
een paar glazen melk achterover, had daar genoeg aan, 
stak zijn Turkse pijp op en begon in zijn zakboekje vol 
aantekeningen te bladeren. Soms hield hij even op om 
naar Albrecht te kijken. Die zat maar te lezen. Hij en 
zijn boek, verder was er niets op de wereld.  
 Er zit iets moois in de gezichtsuitdrukking van ie-
mand die alle spankracht van zijn geest op één punt ge-
richt houdt. Het gezicht van een spelend kind en dat 
van een heel eenvoudige arbeider kan dat weerspiege-
len. Het ziet er stil en verheerlijkt uit en heeft de beko-
ring van het ontrukt zijn aan de wereld. Lothar keek 
naar zijn vriend. Wat maakte die een superieure indruk! 
Wat een prachtige welvingen boven zijn fijne, volle 
wenkbrauwen en wat krachtig getekend waren de 
denkrimpels die van zijn neuswortel met een scherpe 
kromming naar zijn slapen liepen… Zo had hij eruitge-
zien, wanneer hij Stella een boek voorlas dat hem boei-
de, en toen had ze hem waarschijnlijk knap gevon-
den…  
 ‘Wat lees je?’ vroeg hij.  
 ‘Lach niet: een Franse roman. Pas uit. De titel: Le 
Passé, van een anonieme auteur.  
 Lothar lachte niet, maar vertrok alleen minachtend 
zijn mond. De nieuwe literatuur – op dat gebied was 
hij niet thuis, dat moest hij zijn vriend nageven. Hij 
ging er prat op dat hij het eens was met de Japanners, 
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die onze romans met hun eeuwige liefdesgeschiedenis-
sen dodelijk saai vinden. In ons leven, zeiden ze, speelt 
liefde niet zo’n grote rol. Als een van onze jonge man-
nen tegen zijn zin met een vrouw moet trouwen, pleegt 
hij zelfmoord om niet te hoeven gehoorzamen. Als de 
vrouw met wie hij getrouwd is hem geen kinderen 
geeft of hem niet meer bevalt, stuurt hij haar weg. 
Voor serieuze en ondernemende mensen is de zaak 
daarmee afgedaan en ze maken er geen woorden meer 
aan vuil.  
 ‘Heel goed. Die naïeve opvatting heeft wel iets. 
Maar ons padvinderachtige geschrijf over zielenroerse-
len heeft ook wel iets.’  
 ‘Een beetje psychologie, een beetje fysiologie.’  
 ‘Ja. De kunst heeft het recht om te gebruiken wat ze 
van de wetenschap geleerd heeft. Mijn advies: lees dit 
boek.’  
 ‘Vertel het verhaal maar; dat is genoeg.’  
 ‘Het verhaal geeft je net zo’n indruk van het geheel 
als de graten van de smaak van een vis.’  
 ‘Maakt niet uit; vertel maar.’  
 ‘Twee mensen hebben een goed huwelijk, tot de 
man genoeg heeft van het geluk en zijn pleziertjes na 
gaat jagen. De vrouw is troosteloos. Met de trouw van 
haar man is ze alles kwijt, ze is gekwetst in haar trots 
en heeft haar grootste goed verloren. De man zegt dat 
ze verstandig moet zijn en wat je in zulke gevallen zegt: 
met verwijten krijg je me niet terug – en zo! Hij is altijd 
al haar orakel geweest en ook nu buigt ze voor zijn 
wijsheid, lijdt in stilte, voelt zich een martelares zonder 
dat te laten blijken en vraagt wanneer hij thuiskomt 
nooit waar hij geweest is. De praktijk van dat stille hel-
dendom, dat in het begin een martyrium is, verliest 
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langzamerhand zijn bitterheid. De man had een jonge 
vriend mee naar huis gebracht…’  
 ‘Een jonge vriend?’  
 ‘Een verfijnd, gevoelig karakter. Opgevoed door 
strenge ouders op een eenzaam slot, heel onbedorven.’  
 ‘Sla nou maar een paar hoofdstukken over! De gra-
vin van Savern en Fridolin worden verliefd op elkaar.’  
 ‘Dat zijn de graten, maar de vis – hoe die smaakt, 
hoe die klaargemaakt is… Zoals een Fransman het 
ontstaan van een grote, diepe hartstocht weergeeft – 
prachtig! Voor Robi is de lieftallige heilige het onaan-
tastbare, verhevene, voor haar is hij de kleine Robi, en 
zij zou eerder geloven dat een lelie in een schorpioen 
veranderde dan dat hij een verleider werd. En zo glij-
den die twee mensen de zondeval tegemoet zonder één 
zondige gedachte.’  
 ‘Denk jij dat dat kan? Dat wil jouw Fransman ons 
wijsmaken?’  
 ‘Hij doet meer. De wonderman lost het probleem 
op van de schuldeloze schuldige. Blindheid tegenover 
recht en onrecht is onschuld. Zijn liefdespaar is blind. 
Het beseft niet beter wat komen gaat dan twee scheef-
geplante bomen die steeds verder naar elkaar toe groei-
en. Maar wij zien: als één van hen niet verkommert, als 
één van hen niet geveld wordt, moeten hun takken el-
kaar uiteindelijk omhelzen.’  
 Wat moet dat? dacht Lothar. Een pleidooi voor zijn 
eigen zaak? ‘Je hoeft niet zo uitvoerig te zijn,’ zei hij.  
 Albrecht keek op, verbaasd over de ruwe toon: ‘Wat 
heb je?’  
 ‘Niks. Dat liefdespaar gaat de weg van alle liefdespa-
ren.’ Hij deed of hij een geeuw onderdrukte. ‘En dan?’  
 ‘Dan geven ze zichzelf over aan hun geluk, zonder 
zelfverwijten, schamen zich niet en doen nauwelijks 
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moeite om het te verbergen. Ze gaan onbevangen als 
altijd om met de bedrogen echtgenoot… En die echt-
brekers, jij vreest voor ze, zij hebben jouw sympathie.’  
 ‘Een verschrikkelijk boek dus.’  
 ‘Heb ik iets goeds gezegd over de moraal?’  
 ‘En het eind?’  
 ‘Weet ik nog niet. De echtgenoot heeft niks te ont-
dekken, hij hoeft alleen maar zijn ogen open te doen. 
Voorlopig kijkt hij met ingehouden woede naar het 
slaapwandelen van die twee… Stond al vaak op het 
punt om ze aan te roepen, ze te wekken voor hun do-
delijke val… Aarzelde altijd. – Het is niet uitgesproken 
en toch zo duidelijk: zijn geweten herinnert hem aan 
zijn eigen schuld en weerhoudt hem ervan om rechter 
te spelen. Zijn geweten wordt als het ware de bescher-
mer van de gelukkige roes van de zalige zondaars…’  
 Lothar moest hard lachen en Albrecht wond zich op 
en zei als iemand die een overbodige uitweiding wil 
voorkomen: ‘Ik weet het! Ik weet dat je het geweten 
onderschat, omdat je denkt dat het bij ons aange-
kweekt is en geen natuurproduct. Beste jongen, alles 
wat bestaat is een natuurproduct, of we het nu uit de 
eerste of uit de tiende hand hebben… Zijn onze edele 
fruitsoorten,’ voegde hij er snel en ongeduldig aan toe, 
‘soms geen natuurproducten, omdat ze geënt zijn?’  
 ‘Wat een conclusies!’ zei Lothar zonder zijn eerdere 
scherpte. Weer had overleg kalmerend gewerkt. Als Al-
brecht schuldig was tegenover hem, dan had hij niets 
over dat boek gezegd. De vergelijking lag te veel voor 
de hand.  
 Hij ging nog even aan de gang met zijn aantekenin-
gen, terwijl Albrecht verderlas. Daarop werd de hout-
vester aangekondigd. Lothar stond op. ‘We zien elkaar 
pas aan tafel,’ zei hij, ‘ik moet schrijven.’  
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 De volgende morgen was betrokken en regenachtig. 
Na het ontbijt waren de vrienden bezig een stapel 
kranten en brieven door te kijken die de post bezorgd 
had. Voor Lothar was er drukwerk onder kruisband: 
een boek. Hij kende het handschrift op het omslag. Er 
was een tijd geweest, niet eens zo lang geleden, dat hij 
bij het zien van dat handschrift prettig opgewonden 
werd. Die was voorbij en zou vergeten zijn zonder het 
hardnekkige optreden van de knappe, intelligente 
vrouw die hij stormachtig veroverd en even makkelijk 
weer in de steek gelaten had, toen ze het gewaagd had 
om in zijn leven te veel plaats op te eisen. Nu was ze 
zijn vijand geworden en liet haar dreigement: “Je kunt 
me verlaten, maar me niet vergeten” in vervulling gaan.  
 Het boek dat ze vandaag stuurde was Le Passé, en op 
de titelpagina had ze geschreven: Om na te doen.  
 O, wat slecht, wat slecht! Ze probeerde bij hem ver-
denking te wekken tegen zijn vriend en tegen een dode. 
Ze voelde niet dat de verdenking met alle bijbehorende 
kwellingen al opgekomen was.  
 Lothar hield het boek omhoog: ‘Kijk eens wat ik ge-
stuurd krijg,’ zei hij. ‘Het is maar goed dat ik het ver-
haal ken, voor het geval ik er examen over moet doen. 
Alleen weet ik nog niet hoe het afloopt. Hoe is het 
eind, dat meestal alles verpest?’  
 ‘Dit eind verpest niks,’ antwoordde Albrecht, ‘het is 
het enige juiste. De auteur dringt ons het verlangen er-
naar op. Ons gevoel voor goed en kwaad zwijgt en we 
gunnen de zondaars de overwinning. Die krijgen ze 
ook – de man schenkt vergiffenis.’  
 ‘Na de dood van de vrouw,’ bedacht Lothar.  
 ‘Hoezo na haar dood? Tot nu toe lijkt ze geen talent 
te hebben om te sterven.’  
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 ‘Dat klopt! Ze leeft en de man vergeeft en zegent 
het paar.’  
 ‘Hij vervloekt het tenminste niet.’  
 ‘En daarmee eindigt het verhaal?’  
 ‘Het houdt op, het eindigt niet; het werkt nog lang 
in ons na.’  
 ‘Kan zijn,’ zei Lothar. Hij hield het boek in zijn 
hand, sloeg het hier en daar open en las een paar blad-
zijden vluchtig door met zijn vooringenomenheid te-
gen romans. Maar langzamerhand raakte hij geboeid. 
Niet aangenaam. Griezelig kwamen de dode letters tot 
leven en een goedgetroffen portret kwam eruit naar 
voren – dat van hem. Hij las:  
 Een voor hem en anderen vernederende overtuiging had hem 
gegrepen en hield hem vast. Hij probeerde wanhopig en vruchte-
loos los te komen. Telkens opnieuw doemde het verleden op en zei 
met zijn verpestende adem: Kijk naar jezelf in de schoonheid van 
je vijfentwintig jaar, urenlang tegenover een lieftallige vrouw. Ze 
lijdt en haar man verwaarloost haar. Je had je voor jezelf ge-
schaamd, als het je niet gelukt was haar het leed te laten vergeten 
en haar eenzaamheid te verzoeten…  
 

* 
 
Toen het begon te schemeren gingen de heren op snip-
penjacht. Die leverde een rijke buit op. De regen was al 
uren geleden opgehouden en het werd een avond van 
onvergelijkelijke schoonheid. Na zonsondergang ver-
dween de laatste wolk aan de hemel en die glansde 
zacht en toch nog een beetje verblindend in een helde-
re, onbestemde kleur. De jagers gingen op de terug-
weg. Rondom alles nieuw, alles jong, het tere, kuise 
groen van de grassen en het nauwelijks ontplooide loof 
en de ontkiemende veldvrucht. En dat geluidloze 
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worden had iets aangrijpend schuchters, een maagde-
lijke onbewustheid van beloften die het moest gaan 
vervullen.  
 Een zuchtje wind stak op, gleed door de takken als 
wiegend in slaap, uitnodigend tot rust, die de natuur 
verdiend had met haar ijverige kiemen en doen. Nu 
was ze moe, moe klonk het geluid in de kelen van het 
zangersvolkje in de bomen, losser leek de dans van de 
kleine vliegers in de lucht en aarzelender leken de be-
wegingen van de kleine lopers en kruipers op de bo-
dem. De lichtende weerschijn aan de hemel was ge-
doofd en veranderd in een mat blauwgrijs. Toen de 
weinig spraakzaam naast elkaar lopende mannen de 
brede veldweg opgingen die naar de slotlaan leidde, 
gloeiden aan de horizon, alleen te zien voor scherpe 
ogen, wittige puntjes op. Sterren, werelden van onge-
kende grootheid wellicht, en bewoond door miljoenen 
misschien hogergeorganiseerde wezens met dieper in-
zicht en toch maar een even belichte golf in de zee van 
het heelal… Nog een ogenblik en het aantal wittige 
puntjes groeide en groeide en werd een onmetelijk aan-
tal en hun zwakke schijnsel een gefonkel met boven-
aardse glans. Lothar was steeds stiller geworden. Nooit 
had het besef van menselijke nietigheid hem met zo’n 
schokkend geweld aangegrepen als op dit moment, in 
deze eenzaamheid, na dagen en nachten zware inner-
lijke strijd. Mens: atoom in het onmetelijke, mensenle-
ven: ogenblik in de oneindigheid, dacht hij, al het begin 
en einde van je wijsheid ligt besloten in drie woorden: 
is dat belangrijk? Jij bent niets. Wis het verleden uit, 
wees niet bezorgd om de toekomst, stel geen vragen en 
twijfel niet. Adem, omdat je adem gegeven is. Adem: 
genoeg gedaan voor een niets dat een tijdje een met be-
wustzijn begaafd niets is. ‘Is dat nu zo belangrijk? Zijn 



 28 

wij belangrijk?’ zei hij tegen zijn vriend, en het leek of 
die een blik vol bezorgdheid op hem richtte.  
 Geen reden tot bezorgdheid meer. Een helende, een 
verkwikkende vrede vervulde hem.  
 

* 
  
Er ging nog een dag voorbij. De gemoedsrust die Lo-
thar door nadenken veroverd had, hield aan. Weldadi-
ger dan hij voor zichzelf toegaf werkte op hem de re-
gelmaat van het landleven en de nabijheid van zijn 
vriend. Alle twijfel verdween, wanneer hij in het knap-
pe, eerlijke gezicht van Albrecht keek. Hij genoot van 
de omgang met hem en er was niemand die hem liever 
of sympathieker was geweest. Hoe groot de verschillen 
tussen de twee mannen ook waren: de oudste was 
hartstochtelijk, warmbloedig en werd daarbij vaak ge-
kweld door een neiging tot piekeren, die een wanklank 
vormde in zijn energieke en krachtige karakter, en de 
jongste gelaten, evenwichtig en zorgeloos – in hun 
diepste overtuigingen leken ze op elkaar. Of de een nu 
van links en de ander van rechts kwam, ze wisten dat 
ze elkaar bij het doel zouden vinden.  
 Als Albrecht bleef, als Lothar hem altijd bij zich had, 
zou hij niet bang hoeven zijn voor een herleving van 
zijn verdenking. Het was toch al erg genoeg dat die 
verdenking kon opkomen en met zo’n kinderlijke aan-
leiding… Ongeopend verbranden… Had hij die aanwijzing 
maar niet opgevolgd. Het geheim dat zijn arme vrouw 
wilde bewaren, was vast heel onschuldig, hij zou er zelf 
om geglimlacht hebben, als het om een klein onrecht 
tegenover hem gegaan was – om een zonde in gedach-
ten. Tegenover een liefhebbende echtgenoot bijna even 
ernstig als de brutale schuld in de ogen van de man, die 
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onverschillig was geworden, een heel vergeeflijke zon-
de.  
 Ze waren weer op jacht geweest en hadden nu ’s 
avonds gegeten in de grote eetkamer. Een ongezellig 
grote ruimte, waar de winterkou nog heerste. Aan de 
kale, witgekalkte muren hingen morsdode, uit de ande-
re sloten hierheen verbannen familieportretten in ver-
molmde houten lijsten. Twee ouderwetse olielampen 
die op tafel stonden, verlichtten de kamer spaarzaam 
en lieten de omgeving en de neerslachtige boog die het 
kappengewelf vormde, in diep halfduister. Het enige 
vriendelijke in de hele ruimte was het houtvuur dat 
brandde in de haard.  
 Nadat de bedienden de laatste schotel weggehaald 
en de sigaren gebracht hadden, gingen ze de kamer uit. 
De klok op het dak, die vermoedelijk alleen opgehaald 
was om de aanwezigheid van de slotheer, zette met le-
lijk geratel zijn verroeste hamers in beweging om te 
slaan.  
 Albrecht telde: ‘Tien. Morgen rond deze tijd heb ik 
al een paar kantooruren achter de rug. Mijn vakantie is 
afgelopen, ik moet weg.’  
 ‘Jammer,’ zei Lothar, ‘heel jammer.’  
 ‘Ja, ja! Maar – het moet nou eenmaal…’ Hij hield in, 
hij dacht na en vroeg daarna: ‘Mag ik me bij wijze van 
uitzondering een keer bemoeien met dingen die me 
niks aangaan?’  
 ‘Ja hoor.’  
 ‘Dan wou ik vragen… Ik ben in de crypte geweest… 
Doe iets aan de crypte, die is er slecht aan toe.’  
 ‘Ik heb het gezien. Wees gerust: wat nodig is, ge-
beurt. Aan dat soort dingen hoeft niemand me te her-
inneren, al doe ik niet aan dodencultus, zoals jij.’  
 ‘Zoals ik?’  
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 ‘Met kransen en bezoeken aan graven. Die is ook 
nieuw voor me, die sentimentaliteit van jou. Je wordt 
toch elke keer verrast door je – vrienden, je denkt ze te 
kennen, maar je vergist je.’  
 Hij hield zijn blik strak, doordringend en onderzoe-
kend op Albrecht gericht. Eigenlijk kende hij hem niet 
echt. Ondanks al zijn hartveroverende vriendelijkheid 
was hij toch heel gesloten. Dat was zijn vriend tot nu 
toe goed bevallen: het gaf hem iets sterks en stevigs. 
Vandaag vond Lothar stuitend wat hij anders bij de bij-
na te toegeeflijke Albrecht een teken van stille degelijk-
heid gevonden had. Iemand die zichzélf niet gaf, wat 
gaf die uiteindelijk? – Niets wat een ander ook niet kon 
geven.  
 De hardnekkigheid waarmee Lothar hem aankeek, 
begon voor Albrecht onverdraaglijk te worden. Hij 
stond op en ging naar de haard.  
 ‘Zeg, wat zou jij denken, als je in het bureau van een 
vertrouwd persoon een envelop vond met daarop Na 
mijn dood ongeopend verbranden?’ zei Lothar plotseling.  
 ‘Ik weet niet hoe iemand erbij komt om in het bu-
reau van een vertrouwd persoon te snuffelen. Tenzij’ – 
en nu leek hem een licht op te gaan over Lothars vraag 
– ‘tenzij – die persoon dood is.’  
 ‘Neem aan dat die persoon dood is. Wat zou je dan 
denken?’  
 ‘Het hangt ervan af hoe ik over die persoon dacht; 
als dat goed was, dan bleef het goed.’  
 ‘Je begrijpt wel dat je pro domo spreekt!’ riep Lothar.  
 ‘Hoe bedoel je?’  
 ‘Doe maar niet alsof; je weet het best!’  
 ‘Ik weet het niet. Mijn woord.’  
 ‘Je erewoord?’  
 ‘Woord of erewoord, dat is hetzelfde.’  
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 ‘Goed. Jij zegt het. Je geeft dus je erewoord. Ja, ja, 
soms is iemand gedwongen om zijn erewoord te geven 
voor een onwaarheid.’  
 ‘Die dwang ken ik niet.’  
 ‘Die zul je nog leren kennen. Straks. Als ik je bij-
voorbeeld vraag’ – en nu was het of hij elke lettergreep 
tussen zijn tanden genomen en vermorzeld had voor 
hij hem uitsprak: ‘Was het een aandenken, een dierbare 
nalatenschap die Mattle kwam brengen, kortgeleden, 
hier in de kamer, toen je met haar bij de haard stond, 
waar je nu staat, en ik binnenkwam, eerder dan jullie 
verwachtten?’  
 Albrecht schudde zijn hoofd; zijn gezicht verraadde 
eerder treurnis dan verontrusting. Langzaam en heel 
ernstig haalde hij zijn portefeuille tevoorschijn, trok er 
een kleine, open envelop uit en gaf die aan Lothar: 
‘Dat kwam ze brengen.’  
 De envelop bevatte een aan het dikke eind met een 
draad omwikkelde lok lichtblond, zijdeglanzend haar.  
 Lothar trok hem met beide handen helemaal uit el-
kaar: ‘Voor jou!’ … Een waanzinnige woede overviel 
hem. Hij verloor zijn hoofd. Alleen de domme, zinloze 
woede beheerste hem. Hij sprong op en sloeg Albrecht 
met zijn gebalde vuist in zijn gezicht.  
 Die sprong op: ‘Ongelukkige! … voor jou… als jij 
denkt’ – – lijkbleek en met het schuim op zijn lippen 
snakte hij naar adem en in zijn borst ratelde het, ‘dat je 
van je lieve vrouw geen aandenken… nog geen haar…’  
 Lothar staarde hem aan: ‘Lafaard! Leugenaar! Verzin 
een beter excuus!’  
 ‘Excuus?’ Albrechts gezicht stond vreselijk vertrok-
ken en uit zijn ogen spatte haat. ‘Ik verafschuw je, ik 
veracht je! Omdat je jezélf kent, denk je anderen te 
kennen. O… Je verleden! O, de herinnering aan 
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haar! … Haar gif vreet aan je en bezoedelt het aanden-
ken aan een heilige!’  
 ‘Prijs haar maar, jij hebt het recht…’  
 ‘Stil! … Houd je mond! … Tot morgen! – Moeilijke 
omstandigheden. Een hond die ook maar aan een ex-
cuus denkt.’  
 

* 
 
In de overdekte manege van de cavaleriekazerne niet 
ver van Waldhoven was het duel. De secondanten za-
gen meteen dat elke poging tot verzoening zou misluk-
ken. Als twee mensen die ooit vrienden waren geweest 
zo vastberaden en verbitterd binnenkwamen – dan was 
er geen schikking mogelijk en zo’n duel liep meestal 
slecht af. Datgene waar ze bang voor waren, gebeurde 
ontzettend snel. Het eerste schot van de uitgedaagde 
legde zijn tegenstander neer. Hij was getroffen in zijn 
voorhoofd en zakte geluidloos in elkaar. De secondan-
ten renden naar hem toe en Lothar naderde langzaam. 
Hij vertrok geen spier, toen de regimentsarts de dood 
van de gevallene constateerde. Niemand kon vermoe-
den wat er in hem omging, hoe wrang zijn spijt was en 
hoe hevig zijn pijn, dat hij te goed getroffen had, dat er 
een dode lag en geen stervende wie hij een bekentenis 
had kunnen afdwingen: ik heb je bedrogen.  
 Hij ging naar Wenen om daar het gerechtelijk onder-
zoek naar zijn duel af te wachten. Bij zijn aankomst 
vond hij een brief van zijn schoonzuster, die haar te-
rugkeer binnen een paar dagen aankondigde. De vol-
gende dag was ze er al, kwam binnen als het lieflijke 
evenbeeld van haar tweelingzuster en viel Lothar om 
de hals.  
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 ‘Arme jongen! Arme jongen!’ snikte ze en bleef maar 
vragen en bleef maar huilen. Ze liep door de kamer 
waar Stella gewoond had, knielde voor het bed waar ze 
gestorven was en bad lang en vurig. In de kamer er-
naast bleef ze voor de secretaire staan en zei tussen 
twee nieuwe huilbuien door:  
 ‘Daarin lag iets wat van mij was.’  
 ‘Dan ligt het er nog. Pak het maar, de sleutel zit in 
het slot.’  
 ‘Nee, nee, haal jij het er maar uit. Het is een brief. 
Het zijn een paar brieven,’ ze kreeg een hoogrode 
kleur, ‘die mijn man, mijn lieve man van nu, me stuur-
de vóór mijn scheiding, toen ik zo ongelukkig was en 
het zo moeilijk had en dacht dat ik doodging… Toen 
heb ik ze aan mijn zuster in bewaring gegeven… En ze 
zei: ik kan ook doodgaan, en deed de brieven in een 
grote envelop en schreef erop – –’  
 ‘Na mijn dood ongeopend verbranden?’ schreeuwde Lo-
thar, pakte haar handen en schudde ze: ‘Nee! Zeg dat 
niet! Dat kan niet! Dat kan niet!’ Zijn gezicht kreeg iets 
versteends, zijn ogen puilden uit en staarden met een 
vreselijke wanhoop in de leegte. Vol ontzetting deinsde 
Alice achteruit, toen hij beide armen uitstak naar iets 
onzichtbaars en eruit bracht: ‘Albrecht! Albrecht! – en 
ik leef!...’  
 
 


