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Op een heldere, maar koude meidag, die zo scherp en 
aangenaam was dat hij me heel indringend deed den-
ken aan Heines uitdrukking van de groengeverfde winter, 
kwam ik met een ellendige postkoets bij het stadje aan. 
Ik wil het niet noemen, om dat tussenstation en zijn 
landschappelijke omgeving niet in discrediet te bren-
gen, en des te vrijmoediger kan ik erover praten. Ik 
vond tot nu toe en zei ook vaak dat er eigenlijk geen le-
lijke landschappen bestaan en dat de natuur nooit er-
gens lelijk kan zijn. Want om haar bekoring volledig te 
ondergaan heb ik bijvoorbeeld niet de Golf van Napels 
nodig of een of ander geweldig Alpenlandschap: ik heb 
genoeg aan een stukje akker of veld met een paar bo-
men of een schamel dennenbosje op een zanderige 
heuvel en zelfs eenzame scheuren in de bodem waarin 
allerlei struikgewas en onkruid woekert, kunnen me 
door hun schilderachtigheid in de stemming brengen. 
Nou: akkers en velden met een paar bomen, een scha-
mel bosje op een hoogte en grote scheuren in de bo-
dem waren hier ook. Maar het leek allemaal zo door el-
kaar gegooid en op de verkeerde plaats beland; er zat 
geen lijn in en je ogen zochten vergeefs naar een rust-
punt. Het vale groen van de begroeiing versmolt als het 
ware met het bruinachtige grijs van de bodem, een 
mengeling die eruitzag als vuil. Die kleur had ook het 
stadje. Met zijn half in elkaar gezakte kerktoren en zijn 
scheve daken lag het erbij als een hoopje ellende en 
verval en twee beroete fabrieksgebouwen in de directe 
omgeving maakten het er niet beter op. In mijn ko-
mende korte verblijf hier had ik dan ook niet de minste 
zin om de straten en het vermoedelijke marktplein te 
bekijken en bleef liever in pension Zum Posthorn, dat di-
rect aan de ingang van het stadje lag en waar nu de 
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paarden, de koetsier en ook mijn persoontje gevoederd 
zouden worden. Wat mezelf betrof: ik had al veel trek. 
Na een nachtelijke treinrit had ik namelijk niets anders 
gehad dan een glas van de beruchte koffie met melk 
die op stations te krijgen is. Maar gezien de buitenkant 
van de Posthorn en de hele inrichting verwachtte ik geen 
erg smakelijke maaltijd. De kleine rooksalon naast de 
algemene gelagkamer had wel iets onsmakelijks. Er was 
blijkbaar lang niet gelucht, het was vochtig en er hing 
een rooklucht. Maar wat moest ik? Berustend ging ik 
aan een van de weinige tafeltjes zitten en liet me mijn 
middageten brengen. Terwijl ik nog de waterige en met 
okergele vetoogjes bedekte soep zat te lepelen, kwam 
er een man binnen die me mismoedig van opzij bekeek 
en moeizaam aan een ander tafeltje ging zitten. Hij leek 
hier een stamgast, want na hem verscheen meteen de 
dienster, die met barse vertrouwelijkheid de soepkom 
voor hem neerzette.  
 Hij zat schuin tegenover me en de kamer was zo 
smal dat we elkaar duidelijk konden zien. Daardoor 
herkende ik in hem nu ook een kameraad uit mijn oude 
regiment uit mijn diensttijd. Hij was wel erg veranderd. 
Terwijl hij vroeger een slank en elegant figuur had, was 
hij nu vormeloos dik geworden, wat des te erger was, 
omdat zijn oorspronkelijk zo mooie en verfijnde ge-
laatstrekken als het ware weggesmolten waren in het 
vet. Daarbij nog vroeg dun en al wat grijzend haar en 
verwaarloosde kleding, die bestond uit een loden jop-
per, een nogal afgedragen broek en hoge laarzen.  
 Ik had het gevoel dat hij mij ook herkende, maar 
omdat niemand als eerste iets wilde zeggen, verteerden 
we allebei zwijgend ons karige maal. Toen de borden 
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ten slotte afgeruimd waren, vroeg hij een beetje mis-
noegd: ‘Ben je het of ben je het niet?’  
 ‘Waarschijnlijk ben ik het,’ antwoordde ik. ‘En jij 
bent het waarschijnlijk ook.’  
 ‘Natuurlijk ben ik het,’ zei hij en keek me uitdagend 
aan. ‘Maar jij bent met de postwagen gekomen en je 
gaat door naar B…?’  
 ‘Niet naar B…, maar naar K…’  
 ‘Aha, naar K…! Zeker naar de adellijke familie daar, 
die je uitgenodigd heeft? Ik las toevallig in de krant dat 
je tegenwoordig beroemd bent.’ Rond zijn slappe 
mondhoeken speelde iets van een verbeten trekje van 
ergernis vermengd met hoon.  
 Omdat ik al gewend was aan dergelijke misprijzende 
opmerkingen, ging ik er niet op in. ‘Nee,’ zei ik, ‘ik ben 
niet uitgenodigd bij die familie en ik ken ze niet eens. 
Ik ga alleen maar naar een vriend die in K… een boer-
derijtje heeft; daar wil ik de zomer doorbrengen. Maar 
hoe kom jíj hier?’  
 ‘Hoe ik hier kom? Ik woon hier in een pension.’  
 ‘In dit gat?’  
 ‘Waar moet ik dan wonen? In Wenen soms – om 
daar te verhongeren?’  
 ‘Nou, er zijn nog andere plaatsen –’  
 ‘Maar geen enkele waar je van een pensioentje van 
een eerste luitenant kunt leven. Behalve in een dorp in 
de rimboe. En daar kan ik ook niet naartoe, omdat ik 
wel een beetje contact moet houden met de militaire 
autoriteiten. Dus een stad is niks voor mij – en alle 
grotere plaatsen op het platteland zijn allang aan het 
moderniseren en veranderen in vakantiecentra of 
luchtkuuroorden. Daar is hier geen sprake van.’  
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 ‘Dat wil ik wel geloven,’ zei ik. ‘Daar is de omgeving 
niet naar.’  
 ‘Gelukkig niet. Want weet je, ik ben juist verknocht 
aan deze omgeving. Hier voel ik me prettig – voorzo-
ver ik me überhaupt prettig kan voelen.’  
 ‘Maar hoe gaat het eigenlijk met je?’ vroeg ik aarze-
lend. ‘Waarom ben je in een pension gegaan?’  
 ‘Gegaan?’ lachte hij honend. ‘Gegaan? Kijk eens: jij 
was al veel eerder weg en daardoor ben je niet op de 
hoogte. Daarom zal ik het in het kort vertellen. Je weet 
dat onze kolonel altijd tegen mij was. Waarom weet ik 
zelf eigenlijk niet.’  
 ‘Nou, je gaf daar af en toe wel aanleiding toe.’  
 ‘Wat voor aanleiding?’ zei hij venijnig. ‘In dienst heb 
ik altijd mijn mannetje gestaan, dat kun je niet ontken-
nen. Alleen kwam ik nooit uit met de gage. En daarom 
maakte ik schulden. Maar dat kwam veel meer voor. 
Had jij soms genoeg aan die drieëndertig gulden?’  
 ‘Beslist niet.’  
 ‘Nou dan! En conte Smechia – en Desy – en hoe de 
protegés van Trentusch verder heetten, die verspeelden 
honderden in de Macao en werden door de Praagse jo-
den aangeklaagd wegens wissels, zonder dat ze daar bij 
hun strenge baas last van hadden. Maar omdat ik bij de 
waard in de buurt van de kazerne in het krijt stond – 
en de schoenmaker en de wasvrouw niet betalen kon, 
dreigde hij me met ontslag. Ik was gewoon een arme 
drommel, die zich niet kon redden. Van thuis kreeg ik 
helemaal niks. Want mijn arme moeder kon zelf nau-
welijks rondkomen van een weduwenpensioentje. Al-
leen daardoor daalde ik al in zijn achting, want hij wilde 
alleen vermogende officieren in het regiment – of ijzer-
vreters die de kunst verstonden om op water en brood 
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te leven. Hoe vaak hij mij bij de bevordering tot eerste 
luitenant gepasseerd heeft, weet je toch nog wel? Ook 
dat ik tijdens de veldtocht van 1859 overgeplaatst werd 
naar het depotbataljon, om maar te zorgen dat ik me 
op het slagveld niet verdienstelijk kon maken. Toen de 
vrede gesloten was, mocht ik weer terug. Jij nam toen 
ontslag, maar ik moest verder dienen als luitenant, ter-
wijl sommige ranggenoten van me al kapitein waren. Je 
kunt je wel voorstellen hoe moeilijk ik het toen had. 
Maar wat moest ik? Gelukkig kwam ik na een tijd in 
een ander regiment. Naar nr. 80. Daar onder vreemden 
was het beter uit te houden. Ook trof ik een welwil-
lende kolonel, die begaan was met mijn lot. Maar wat 
had ik daaraan? Bevorderen kon hij me toch niet: er 
waren genoeg boventalligen. Pas in 1864, toen we in 
Sleeswijk-Holstein voor de Pruisen de kastanjes uit het 
vuur moesten halen en het regiment daarheen ging, 
openden zich perspectieven. Maar in het eerste het 
beste gevecht bij Overselk kreeg ik twee Deense kogels 
in mijn lijf. De ene daar in mijn linkerbeen en de an-
dere rechts tussen mijn ribben. En die zit er nog 
steeds.’  
 ‘Die heb je nog?’  
 ‘Natuurlijk heb ik die nog. Ze konden hem niet vin-
den. Toen kon ik verder dienen wel vergeten. Alleen al 
vanwege mijn manke been, dat ik nog steeds heb. En 
zo ben ik gelukkig nog als eerste luitenant met pensi-
oen gegaan.’  
 ‘En je hebt geen last van die kogel?’  
 ‘Niet zoveel. Hij zwerft een beetje rond. De ene keer 
is hij hier en de andere keer daar. En dan heb ik ook 
last van benauwdheid en ademnood.’  
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 ‘Maar ik zou me dan toch grondig laten onder-
zoeken.’  
 ‘Wat heb ik aan al die onderzoeken? Ik kan mijn lijf 
toch niet kapot laten snijden?’  
 Ik zweeg, want Röntgen had zijn ontdekking nog 
niet gedaan.  
 ‘De doktoren zeiden toen,’ vervolgde hij, ‘dat er niks 
aan de hand is, zolang die vermaledijde blauwe boon 
niet ergens een edel orgaan raakt. Want dan ben ik er 
natuurlijk heel slecht aan toe. Nou, en dat wacht ik af.’  
 ‘Dat is heel triest,’ zei ik na een stilte.  
 ‘Leuk is anders. Maar ik ben er langzamerhand aan 
gewend en uiteindelijk blij dat ik mijn verknalde be-
staan in rust en vrede tandenknarsend uit kan zitten.’  
 ‘Had je niet ergens werk kunnen zoeken –’  
 ‘Werk?’ antwoordde hij, terwijl hij zijn hoofd in zijn 
nek gooide. ‘Zeker als klerk bij een joodse advocaat! 
Of zoiets. Dank je hartelijk. Ik wil van niemand afhan-
kelijk zijn. En daarvoor is dit stadje, waar ik door toe-
val terechtgekomen ben, ideaal.’  
 ‘Maar kom je hier niet om van verveling? Wat doe je 
de hele dag?’  
 ‘Beste jongen, daarop kan ik antwoorden met de ou-
de anekdote uit de Fliegende Blätter. Een professor 
vraagt een geitenhoeder op het vrije veld waar hij de 
hele dag aan denkt. “Ik ben niet zo dom om aan iets te 
denken,” antwoordt de geitenhoeder. En zie je: ik ben 
niet zo dom om iets te doen. Ik heb mijn dagindeling 
en daarmee is de dag heel gauw om –’  
 ‘Ik word toch nieuwsgierig.’  
 ‘Je hoort het zo. ’s Morgens – ik word niet al te 
vroeg wakker – drink ik koffie in bed en rook mijn pijp 
erbij, want sigaren smaken me niet. Dan kleed ik me 
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langzaam aan en maak ondanks mijn gewicht een lange 
wandeling rond het stadje. Altijd dezelfde weg, alleen 
de ene keer met de klok mee en de andere keer tegen 
de klok in. Dan ben ik blij dat ik altijd dezelfde dingen 
tegenkom. Aha, denk ik dan, daar staat de oude peren-
boom, die elke zomer kaalgevreten wordt door de rup-
sen. En nu ben ik bijna bij de brede greppel, waar ik 
maar met moeite doorheen kom. En daar zie ik al de 
vervallen hut, waarvoor de haveloze kinderen zitten te 
lanterfanten en bij me bedelen. Soms geef ik ze ook 
een kreuzer. Nou, en zo gaat de ochtend om. Dan eet 
ik, zoals je gezien hebt, mijn varkensvoer. Het zou nog 
slechter kunnen, want de waard geeft me kost en inwo-
ning voor twee derde van mijn pensioen. Of hij er iets 
aan overhoudt, weet ik niet; in elk geval laat hij merken 
dat hij me genadig is. Na het eten rook ik op mijn ka-
mer weer mijn pijp. Daarbij begin ik te lezen. Romans 
natuurlijk. Alleen romans die nu al helemaal uit de mo-
de zijn, en in de uitleenbibliotheek hier krijg je nou 
eenmaal geen andere. Ik ben begonnen met Sue en 
Dumas. De geheimen van Parijs, De eeuwige jood – en ook 
De graaf van Montechristo zijn geweldige werken. Ook 
van Boz het een en ander. De Pickwick Club en Oliver 
Twist heb ik een paar keer na elkaar gelezen. Ik denk 
niet dat een schrijver van tegenwoordig zoiets kan. 
Maar ook Hauff, Zschokke en Van der Velde zijn ge-
weldige kerels. Nu ben ik al opgeklommen – of eigen 
afgedaald tot Clauren, Cramer en Spieß, en zo zal het 
niet lang meer doorgaan; ik zal naar oude kranten moe-
ten grijpen. Dus zoals ik zei: ’s middags lees ik. Dan zit 
ik in de schemering een beetje te peinzen en laat mijn 
hele verleden aan me voorbijtrekken. Allemaal nare 
herinneringen. Maar ze doen geen pijn. Ik vind het 
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juist wel fijn om over de ergste na te denken en me alle 
bijzonderheden voor de geest te halen. Dan zeg ik met 
een soort genoegdoening tegen mezelf: kijk, dat heb je 
allemaal doorstaan!’  
 ‘Maar je hebt toch ook wel prettige herinneringen?’  
 ‘Nee! Geen enkele! Niet eens uit mijn vroege jeugd, 
waaraan toch iedereen goede herinneringen heeft, al 
was het verder nog zo slecht. Mijn vader overleed heel 
jong en daardoor werd mijn jeugd verpest door een 
voogd. Die had altijd iets te kankeren of te betuttelen. 
Volgens hem leerde ik altijd te weinig en het allerfijnste 
vond hij het om waar mijn moeder bij was te voorspel-
len dat het nooit iets met mij zou worden. Nou, eigen-
lijk heeft hij gelijk gekregen.’  
 ‘Je bent toch officier geworden?’  
 ‘Met hangen en wurgen! Bij anderen kwam de gou-
den sabelkwast vanzelf aanvliegen. Maar ik heb me als 
cadet vijf jaar lang uit moeten sloven. Onder kapitein 
Vučić, de ruwe Kroaat – en onder de achterbakse 
Pasch. Dat was een hel!’  
 ‘Maar later als luitenant. Je was toch een mooie jon-
gen en voor zover ik weet had je nooit gebrek aan lief-
desaffaires.’  
 ‘Liefdesaffaires!’ riep hij onwillig. ‘Verliefd was ik 
vaak genoeg, maar zoals Nestroy in een van zijn stuk-
ken zegt: het haperde aan wederliefde. Ik ben nooit de 
ware tegengekomen.’  
 ‘Hoe zat het dan met die knappe juweliersdochter in 
Praag, die eruitzag als een Napolitaanse? Die moet 
toch –’  
 ‘Houd daar maar over op! Dat was alleen maar een 
doortrapte kokette, die met drie tegelijk van ons ging. 
Met mij, met Hübl en met Paravicini. Iedereen stuurde 
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ze bloemen, iedereen schreef ze op roze papier precies 
dezelfde briefjes en liet hem hier of daar komen. Naar 
het theater, naar een concert – of op het Sophia-eiland. 
Uiteindelijk zijn we daar voor haar naartoe gegaan. Je 
kunt je wel voorstellen wat voor gezichten we trokken. 
En van dat slag waren bijna alle vrouwen die ik toen als 
een gek achternazat.’  
 ‘Maar die slanke blondine waarmee we je zo vaak za-
gen? Daar zou je dacht ik toch mee trouwen?’  
 ‘Dat wou ik ook! En ik beging bijna de stommiteit 
om voor haar in financiële dienst te gaan. Ze had im-
mers geen geld. Maar ik hoorde nog net op tijd dat ze 
vóór mij een relatie met een student had gehad, die niet 
zonder gevolgen was gebleven. Die liep me wel achter-
na, maar ze hield absoluut niet van me. Ik zal je vertel-
len: er was maar één meisje dat echt verliefd op me 
was: de kleine Fanuschka in Znojmo.’  
 ‘Die –?’  
 ‘Kijk niet zo minachtend! Dat was een pareltje – al 
kon je haar bij madame Kokum krijgen. Haar eigen 
moeder had haar gestuurd, toen er geen kreuzer meer 
in huis was.’  
 ‘Je had dus iets met haar?’  
 ‘Nou ja – het is maar hoe je het bekijkt. Mij beviel 
het arme ding wel, dat meteen de eerste keer gek op 
me was. De eerste in haar leven, zei ze. Ze was ook 
nog piepjong, net zeventien. De omstandigheden waar-
in ze opgegroeid was, waren huiveringwekkend. Een 
vader had ze blijkbaar nooit gekend. Haar moeder, een 
nog heel knappe vrouw, was aan de drank en hing bo-
vendien aan een verloederde kerel. Er was ook nog een 
oud omaatje in huis, stokdoof en al jaren verlamd. Dat 
ik onder zulke omstandigheden met geld moest bij-
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springen, begrijp je wel. Het was natuurlijk niet veel, 
want die kleine stelde helemaal geen eisen en was te-
vreden, als ze een potje koffie kon zetten. Ook haar 
moeder was ondanks al haar ondeugden bepaald niet 
hebzuchtig. Maar ik had zelf immers niks en moest uit-
eindelijk aankloppen bij een woekeraar, die me het vel 
over de oren trok. Daarom was ik ook blij dat het plot-
selinge marsbevel een eind aan het verhaal maakte en 
ik bekommerde me niet om de tranen van het wanho-
pige meisje, dat zich bij het afscheid haast als een 
waanzinnige aan me vastklampte. Ik had de laatste 
nacht nog bij haar doorgebracht en kon alleen met ge-
weld voorkomen dat ze me om vijf uur ’s morgens 
achternarende op de markt, waar mijn mannen met de 
voorspanwagen op me stonden te wachten, want als 
kwartiermaker moest ik vooruitrijden. Ja, toen zat ik 
ook nog vol vooroordelen en hechtte geen waarde aan 
de liefde van het ongelukkige kind. Nu zou ik haar met 
mijn nagels uit de grond krabben.’  
 ‘Uit de grond? Is ze dood?’  
 ‘Ja. Hier in mijn eenzaamheid heb ik de brieven zit-
ten lezen die ze mij in Wenen stuurde – en die ik toen 
onbeantwoord liet – en vaak niet eens las. Ik zal je ver-
tellen: ondanks de totaal onmogelijke spelling, om een 
stenen hart te vermurwen. En toen begon ik zo naar 
haar te verlangen dat ik op goed geluk naar Znojmo 
schreef. Eigenlijk onzin, want het was bijna tien jaar 
geleden. Natuurlijk kreeg ik geen antwoord. Maar ik 
wou nou eenmaal iets te weten komen over haar lot; 
als het enigszins mogelijk was geweest, had ik haar 
hiernaartoe gehaald. En daarom richtte ik me tot het 
gemeentehuis daar. Ze lieten me wachten. Ten slotte 
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kwam het bericht dat Franziska Bischof op 1 mei 1856 
storven was.’  
 Hij zweeg en keek voor zich uit.  
 ‘Kun je je nog herinneren hoe ze eruitzag?’ vroeg hij 
na een stilte.  
 ‘Niet meer zo heel duidelijk. Ik heb haar ook maar 
een paar keer vluchtig gezien.’  
 ‘Aantrekkelijk was ze met haar sierlijke lijfje! Met 
haar mooie, goudbruine haar – echt een engelenhoofd-
je. En die lieve, blauwe ogen! Maar dat ze aanleg voor 
tering had, was ook al te zien. Aan haar slapen was de 
huid zo dun en doorzichtig, dat je de adertjes eronder 
kon tellen. En het rood dat vaak op haar wangen 
brandde, was geen gezonde blos.’ Hij streek met zijn 
hand over het tafelblad. ‘Nou, dood is dood! Ik zal het 
ook niet lang meer maken. En dat is goed. Morto io, 
morto un cane.’  
 ‘Zo moet je niet praten.’  
 ‘Waarom niet? Ik weet zeker dat jij er ook zo over 
denkt. En dan moeten ze me ook onder de grond stop-
pen als een hond. Een militaire lijkstoet, bijvoorbeeld 
uit B…, die wil ik niet. Zonde van het kruit dat daarbij 
verschoten zou worden. – Maar ik geloof dat de koet-
sier je al komt halen. Het is tijd om te vertrekken.’  
 Dat was zo.  
 ‘Het beste dan,’ zei hij, terwijl we allebei opstonden. 
‘ We zien elkaar waarschijnlijk nooit meer terug.’  
 ‘Nou, misschien wanneer ik terugkom.’  
 ‘Ach, tegen die tijd –’  
 Het klonk als een afwijzing en daarom gaf ik hem 
zwijgend een hand.  
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 Hij liep met me mee naar de poort, waaronder hij 
bleef staan. Toen de wagen zich in beweging zette, 
zwaaiden we nog naar elkaar.  
 De dag was intussen betrokken. Er waren grauwe 
wolken opgekomen en die dreven voorbij aan de he-
mel. Aan beide kanten van de weg waren uitgestrekte, 
vaalbruine velden te zien met schamel zaad, waaruit af 
en toe krassende kraaien opvlogen. Ik kroop dieper in 
mijn jas. Een diepe treurnis overviel me, terwijl ik nu 
zat te denken over een lot dat mij ook had kunnen tref-
fen…  
 
 
 


