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I 
 
Op een middag was ik vanuit Döbling, waar ik toen net 
een kamer had gehuurd, een wandeling gaan maken via 
Grinzing naar de Wildgrube. Dat restaurant herinnerde 
ik me nog goed, want ik was er vroeger herhaaldelijk 
geweest op gezellige wandelingen naar die omgeving. 
Intussen leek het een vrij slechte naam gekregen te 
hebben. Ondanks het prachtige, bijna zomerse septem-
berweer waren er maar weinig gasten, zodat ik tamelijk 
eenzaam achter mijn kopje koffie zat. Maar ik was heel 
tevreden: ik kon des te ongestoorder genieten van het 
uitzicht over de Donau en de al bontgekleurde velden. 
Ook had ik een boek bij me, dat ik wilde lezen. Het 
was Graciáns Handorakel en kunst van de voorzichtigheid, 
vertaald door Schopenhauer. Ik kende het al, maar om-
dat ik het in mijn bibliotheek jarenlang miste naast de 
werken van de filosoof uit Frankfurt, had ik het dunne 
boekje, dat ik pas kortgeleden cadeau had gekregen van 
een vriend, vandaag bij me gestoken en voelde me nu 
steeds meer aangetrokken door de inhoud.  
 Intussen stond de zon steeds lager. Ik dacht er dus 
over om terug te gaan. En wel via de “Kobenzl” en de 
“Himmel” omlaag naar Sievering. In de avenue van het 
slot waar ooit de geniale baron von Reichenbach zich 
gewijd had aan zijn odisch-magnetische studies, werd 
ik nog geboeid door een prachtige zonsondergang; 
daarna sloeg ik een zijpad in waarvan ik aannam dat het 
sneller naar beneden leidde. Alleen leidde het dieper 
het bos in. Door mijn gebrekkige oriënteringsvermo-
gen verdwaalde ik en toen ik na veel gezoek eindelijk 
de eerste huizen van Sievering bereikte, was het allang 
donker.  
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 Het lange, smalle dorp lag al in nachtelijke rust voor 
me. De poorten van de huizen waren dicht en de kaar-
sen gedoofd; alleen door de ramen van vrijstaande gro-
te en deftige huizen brandde nog licht. Ook de wijn-
huisjes die hier in de herfst open zijn en zoveel bezoek 
uit de stad krijgen, waren stil en leeg. Maar in één, dat 
ik nu naderde, klonk nog vrolijke muziek. Voor de in-
gang stond een verweesd rijtuig met één paard en de 
koetsier deed zich binnen vast en zeker te goed aan de 
jonge wijn, terwijl zijn magere paard met hangend 
hoofd half stond te dutten. Ik voelde opeens een groot 
verlangen. Ik wilde weer eens een stuk volksleven op 
me laten inwerken; ook had ik al lang geen jonge wijn 
meer geproefd en kon dan meteen wat eten. Ik ging 
dus de halfopenstaande poort door. Maar al op de bin-
nenplaats was ik teleurgesteld. Want de aangrenzende 
kleine tuin, die blijkbaar bestemd was als verzamel-
plaats voor vrolijke drinkers, was bijna leeg en werd 
maar heel flauw verlicht door één enkele kandelaar met 
een glazen beschermkap, waarin een slechte vetkaars 
smeulde. In dat halfdonker zaten een paar mannen ie-
der apart aan een tafeltje te luisteren naar de klanken 
van een viool, een klarinet en een accordeon, waarop 
drie muzikanten zich uitsloofden. Ik wilde al rechtsom-
keert maken. Maar omdat de boerse waard, die in 
hemdsmouwen en met een blauw voorschoot ook als 
ober fungeerde, me gezien had, stapte ik toch de tuin 
in en ging zitten aan een zijtafeltje, dat met twee andere 
onder een beschermend houten afdak stond. De waard 
leek intussen niet bijzonder blij met mijn komst. Want 
hij zette met een heel misnoegd gezicht een tweede 
kaars voor me neer en vroeg daarna nogal bars wat ik 
wilde. Terwijl hij de bestelling ging halen, werd mijn 
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aandacht getrokken door een van de gasten die aan de 
tafel met de kandelaar zat. Ik moest hem al eens eerder 
gezien hebben. Het was een jonge man van in de der-
tig, nonchalant en met een heel slordige elegantie ge-
kleed. Het troebele kaarslicht bescheen een voornaam 
en markant gezicht, dat ontsierd werd door een onge-
woon wijkende kin en een hectisch trekje. Met zijn 
lange, magere benen uitgestrekt onder het tafeltje en 
zijn handen in zijn broekzakken zat hij met ingevallen 
borst te kijken naar de muzikanten, die speciaal voor 
hem leken te spelen, want ze stonden vlak voor hem.  
 Nu eindigden ze met een overhaaste finale en na-
men hun instrumenten onder hun arm.  
 ‘Doorspelen!’ commandeerde de jonge man. Zijn 
stem klonk hees en gebroken.  
 ‘Neem ons niet kwalijk, meneer,’ zei de violist als 
aanvoerder van het trio, ‘neem ons niet kwalijk, maar 
we motten nog naar Salmansdorf. Daar zijn we besteld, 
omdat er gedanst wordt. Het is al de hoogste tijd. We 
willen dus graag onze douceur.’ Daarmee nam hij zijn 
pet af en hield die om zijn verhoopte loon te ontvan-
gen voor de gast.  
 Die keek hem uitdrukkingsloos aan. Daarna keek hij 
naar de waard, die mij juist wijn en een kleine maaltijd 
had gebracht, en zei nonchalant: ‘Geeft u die mensen 
vijf gulden.’  
 De waard keek hem over zijn schouder aan. ‘Wat? 
Mot ik ze vijf gulden geven? Ik? Dat mot u doen, niet 
ik!’  
 ‘Ik heb het niet kleiner.’  
 ‘U heb het niet kleiner? Dan ken ik wel wisselen. U 
hebt toch zeker geen duizendje bij u? Een tientje ken ik 
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wel wisselen. U mot straks toch afrekenen. En dat 
wordt tijd ook. Het is al laat en ik wil sluiten.’  
 ‘Ik heb geen geld bij me,’ zei de ander kortaf.  
 ‘Wat? Geen geld? En u zit daar al twee uur en laat u 
allemaal goeie en dure dingen voorzetten! En dan ook 
nog de muzikanten ophouden en laten spelen! Maar die 
betaal je!’  
 ‘En ik krijg mijn geld nog!’ riep de koetsier van het 
rijtuig, die naar voren stapte uit het donker waarin hij 
tot nu toe gezeten had. ‘Ik heb hem uit de stad hier-
heen gebracht – en nou zo lang moeten wachten –’  
 ‘Ook dat nog!’ riep de waard dreigend. ‘Bedrieger 
die je bent!’  
 De jongeman was bij dat alles rustig blijven zitten. 
Maar nu hief hij trots zijn hoofd en zei: ‘Ik ben 
graaf …’ Hij noemde een heel aristocratisch klinkende 
naam, die me meteen op het juiste spoor zette. Ik wist 
nu wanneer en waar ik de gast al eens gezien had.  
 ‘Wat? Een graaf? Dat ken iedereen wel zeggen!’  
 ‘Zeg, Floder,’ zei nu een oude, verlopen man in half-
boerse kleren, die intussen ook naderbij gekomen was, 
‘ik denk dat hij een graaf is. Hij woont geloof ik in Un-
terdöbling –’  
 ‘Klets niet, dronkenlap!’ zei de waard een beetje ont-
zet. ‘Wie weet wie jij bedoelt! En as het echt een graaf 
is, mot hij toch iets bij zich hebben! Een horloge, een 
ring – of zoiets. Heb u iets?’ vroeg hij de gast. Die 
haalde zijn schouders op.  
 ‘Niks? Nou, dan trekken we gewoon uw rok uit!’ Hij 
maakte al aanstalten om dat te gaan doen. Maar de aan-
gevallene kwam half overeind en duwde hem hard weg.  
 ‘Wat? U duwt?’ brulde de struikelende waard. 
‘Wacht maar, rotzak! Schorschl!!’ Die roep was be-
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stemd voor een opgeschoten jongen, die juist water 
putte uit de bron. ‘Ga gauw naar de politie, Schorsl, dat 
er iemand komt! Die mooie graaf krijgen we wel! Grijp 
hem!’ riep hij aanmoedigend naar de omstanders.  
 De situatie werd nu echt heel kritiek en ik begon me 
voor de bedreigde man te schamen. ‘Laat meneer met 
rust!’ riep ik indringend van achter mijn tafeltje. ‘Ik zal 
voor hem betalen!’  
 De waard draaide zich om en keek me stomverbaasd 
aan. Maar ook geërgerd. Hij vond het blijkbaar onwen-
selijk dat de zaak in der minne werd geschikt. ‘U wil 
betalen?’ vroeg hij minachtend. ‘Wie ben u dan?’  
 ‘Dat doet er niet toe. Als u uw geld maar krijgt. 
Geeft u de rekening maar.’  
 ‘Dat is zo gebeurd,’ zei hij onwillig. ‘Drie kwartliters 
jonge wijn en twee flessen oude Nußberger. En een 
koud haantje. En wat de koetsier gekregen heb –’  
 ‘Een liter!’ riep die.  
 ‘En de muzikanten – die staan al te wachten,’ bena-
drukte de waard.  
 ‘Hier hebt u tien gulden,’ zei ik. ‘Geeft u die mensen 
waar ze recht op hebben.’  
 ‘Dat is niet genoeg, als de muzikanten –’  
 ‘Wij bennen tevreden met twee gulden!’ riepen de 
muzikanten in koor. ‘Kom maar op!’ Daarna werden ze 
betaald door de waard en gingen er gauw vandoor. 
Ook de koetsier ging weg, nadat hij het zijne had ge-
kregen. Alleen niet erg voldaan. Je hoorde hem op de 
binnenplaats nog een scheldwoord uitstoten en buiten 
de zweep over zijn arme paard leggen, tot het voertuig 
weggerammeld was.  
 De veroorzaker van al deze scènes was intussen 
zonder op te kijken blijven zitten. Nu leek hij niet te 
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weten wat hij moest doen. Ten slotte stond hij op en 
kwam voorovergebogen en met wankele passen naar 
me toe. ‘Ik weet niet,’ zei hij een beetje uit de hoogte, 
‘met wie ik – waarom u – ik geloof niet dat ik u ken –’  
 ‘Maar ik ken u wel. U was een jaar of acht geleden 
luitenant bij de dragonders – ja toch?’  
 ‘Ja.’  
 ‘En u lag toen in Schwechat?’   
 ‘Dat klopt. Was u misschien ook –’  
 ‘Ik was bij een bataljon infanterie in Kaiser-
Ebersdorf. En daar hebben we elkaar een paar keer 
ontmoet – alleen heel vluchtig.’  
 ‘Hoe is uw naam?’  
 Ik stelde me voor.  
 ‘Kan ik me niet herinneren. Maar dat doet er niet 
toe. We zijn vroeger kameraden geweest. Het is dus al-
leen maar prettig dat ik voorlopig bij u in het krijt sta. 
En laten we nu meteen samen een fles drinken. Hé!!’  
 ‘Laten we dat maar niet doen. Na alles wat er voor-
gevallen –’  
 ‘Ach wat! Ik wil nog wat drinken. Dat is niet slecht, 
als je je generen moet. – Hé!!’  
 Zijn toonloos krijsende roep verklonk. Er kwam 
niemand. Eindelijk liet de waard zich zien.  
 ‘Nog een fles Nußberger!’  
 De waard keek hem grimmig aan, maar ging de wijn 
toch halen.  
 ‘Dat is de laatste,’ zei hij grof, toen hij de fles op ta-
fel zette. ‘Het mot afgelopen wezen. Dit is geen café. 
Ik adverteer alleen maar met de nieuwe wijn.’  
 ‘Maak u niet druk,’ zei ik. ‘We gaan zo weg. Ik reken 
meteen af.’  
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 ‘Ik snap u niet,’ zei de graaf, toen we weer alleen wa-
ren. ‘Hoe kunt u met zulke mensen onderhandelen?’  
 ‘Altijd beter dan jezelf blootstellen aan ruw gedrag, 
waar je machteloos tegenover staat. Maar het is echt al 
laat.’  
 ‘Laat? Hoe laat is het dan?’ Hij greep naar zijn vest-
zak, waar geen horloge in zat.  
 Ik keek op mijn horloge. ‘Over tienen.’  
 ‘Wat is dat nou voor tijd?’ riep hij, terwijl hij de gla-
zen volschonk en dat van hem in één teug leegde. 
‘Maar wat hebt u daar voor een boek?’ Ik had het op 
tafel liggen; hij pakte het en bladerde erin. ‘Hoe komt u 
erbij om zoiets te lezen?’ vroeg hij plotseling opvliege-
rig.  
 ‘Gewoon, omdat ik dat leuk vind.’  
 ‘Zo. U hebt blijkbaar een wetenschappelijke oplei-
ding. Ik heb ook gestudeerd. Ik had doctor in de rech-
ten kunnen zijn. Gelooft u dat niet?’ Hij keek me drei-
gend aan.  
 ‘Nee.’  
 ‘Mijn Grieks en Latijn ben ik nog niet vergeten. En 
Gracián kon ik in het origineel lezen. Ook kan ik op 
commando een mondje oosterse talen spreken.’  
 ‘Daar weet ik niks van.’  
 ‘Hoe bedoelt u?’ vroeg hij, terwijl hij uitdagend ach-
teroverleunde. Hij had intussen zijn tweede glas achter-
overgeslagen en was begonnen aan het derde; zijn 
smalle gezicht vertoonde al de eerste tekenen van 
dronkenschap.  
 ‘Ik bedoel alleen maar dat ik die talen niet versta.’  
 ‘Ik wel! Want ik heb aan de Academie voor Oosterse 
Talen gestudeerd. Ik zou carrière maken in de diploma-
tie. Maar dat was niks voor mij – net zo min als later de 



 9 

militaire dienst. Ik kan me niet binden. Ik wil vrij zijn. 
Maar dan moet je veel geld hebben – veel land. Dat 
heb ik niet. En daarom moet ik me door de ellende van 
het leven slaan.’ Hij liet zijn hoofd zakken en staarde 
met glazige ogen en een hangende onderlip voor zich 
uit.  
 Daardoor viel er een stite, waarin ik naar hem keek. 
Hij zag er nu lelijk uit met zijn als het ware weggesne-
den kin. Door het levendige praten leek hij uitgeput en 
zijn ingevallen borst ging hijgend op en neer. ‘Nog 
een!’ riep hij plotseling, terwijl hij zijn blijkbaar heel 
sombere gedachten met geweld van zich af wilde zet-
ten en de rest van de fles in zijn snel geleegde glas 
goot.  
 ‘Doe dat maar niet,’ zei ik. ‘Ik kan u natuurlijk niet 
tegenhouden. Maar wat mij betreft –’  
 ‘U bent van de blauwe knoop,’ zei hij minachtend.  
 ‘Nee hoor. Maar het wordt echt tijd om op te stap-
pen.’  
 ‘Nou, als u dat per se wilt – mij best! Dan mis ik 
morgen tenminste niet weer de mis.’  
 Ik keek hem onwillekeurig verbaasd aan.  
 ‘Ik ga namelijk elke morgen naar de vroegmis,’ ver-
volgde hij nadrukkelijk. ‘Hebt u daar misschien iets te-
gen?’  
 ‘Wat zou ik daartegen kunnen hebben –’  
 ‘Maar u vindt het belachelijk.’  
 ‘Helemaal niet.’  
 ‘U víndt het belachelijk! Ik zie het aan uw gezicht!’ 
Hij sloeg met zijn vuist op tafel. Blijkbaar hoorde hij 
tot de mensen die door de drank agressief worden.  
 ‘U vergist zich,’ zei ik.  



 10 

 ‘Ik vergis me niet. Maar ik ga niet in discussie. U be-
grijpt dat gewoon niet. Ik ga naar de mis, omdat ik dat 
van jongs af aan gewend ben. Het zit in ons bloed.’  
 Bij het uitspreken van die laatste woorden wierp hij 
zijn hoofd trots in zijn nek. Ze waren duidelijk bedoeld 
om het verschil tussen ons te laten zien. Maar meteen 
greep hij naar het boek, dat ik juist wilde pakken om 
weg te gaan. ‘Dat leen ik van u,’ zei hij gebiedend en 
stak het zonder mijn toestemming af te wachten in de 
achterzak van zijn versleten jasje. ‘Ik breng het over 
een paar dagen terug met het bedrag dat u me voorge-
schoten hebt. Waar woont u?’  
 ‘In Döbling.’  
 ‘Dus ook in Döbling. Straat?’  
 ‘Alleegasse.’  
 ‘Nummer?’  
 ’13.’  
 ‘Dus Alleegasse 13. Dat onhoud ik wel. En laten we 
nu gaan!’  
 Hij slurpte de allerlaatste druppel uit zijn glas, stond 
moeizaam op en zocht wankelend zijn hoed en stok. 
Daarna gingen we de tuin uit en het gebouw, waarna 
de waard de poort achter ons sloot.  
 Op de verlaten weg begon hij te wankelen en het 
scheelde niet veel of hij was gestruikeld over een hoop 
grind. Ik wilde hem al onder zijn arm grijpen. Maar ik 
liet het: hij hoefde niet te weten dat ik zag hoe hij er-
aantoe was. Zo vervolgden we in de maanloze nacht 
onze weg, waar de graaf het voortdurend mee aan de 
stok had.  
 Nu waren we het oude kerkhof gepasseerd en kwa-
men bij de eerste huizen van Unterdöbling. Bij een van 
de eerste straten bleef hij staan. ‘Daar woon ik,’ zei hij. 
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‘Goedenacht!’ En zonder zijn hoed af te nemen, sloeg 
hij de straat in.  
 Ik keek hem na, terwijl hij zijn slingerkoers volgde, 
tot hij eindelijk bleef staan voor een vrij groot, witge-
kalkt gebouw, dat met vreemde contouren tussen op-
doemde tussen donkerdere, hutachtige huizen.  
 
 

II 
 
De volgende middag at ik zoals gewoonlijk in restau-
rant Zum Hirschen. En wel aan een tafeltje met de direc-
teur van de lagere school, wiens familie nog op het 
land was, terwijl zijn plicht hem al had teruggeroepen. 
Het was een vriendelijke en ontwikkelde man en ik 
praatte graag met hem. In de loop van het gesprek liet 
ik de naam van de graaf vallen; ik wilde weten of de di-
recteur hem kende. Hij glimlachte en zei: ‘Ach ja, u be-
doelt de burggraaf.’  
 Ik keek hem vragend aan.  
 ‘Zo noemen ze hem, omdat hij in een voormalige 
sodawaterfabriek woont, die een smakeloze architect 
ooit helemaal in middeleeuwse stijl gebouwd heeft. 
Een grappenmaker noemde die meteen de koolzuur-
burcht en zo heet hij nog steeds, al is de eigenaar van 
de fabriek allang te gronde gegaan en al dient het ge-
bouw als huurkazerne voor het armste en allerarmste 
deel van de bevolking. – Maar waar hebt u die verlopen 
man leren kennen?’  
 ‘Ik ken hem nog uit mijn tijd bij het leger. En giste-
ren kwam ik hem toevallig tegen.’  
 ‘Hij wou zeker meteen geld lenen?’  
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 ‘Eigenlijk niet. Maar ik kreeg een heel trieste indruk 
van hem. Ik begrijp niet dat je bij zo’n afkomst zo diep 
kunt zinken.’  
 ‘Om dat te begrijpen, moet je eigenlijk precies alle 
genealogische omstandigheden kennen. God weet van 
wie hij zijn decadente inslag heeft. Zijn vader was een 
tamelijk hoge ambtenaar, die daarnaast de geleerde uit-
hing. Als derde zoon had hij geen vermogen, maar 
werd wel volgens zijn stand ondersteund door zijn 
broer. Hij bleef tot op hoge leeftijd vrijgezel, maar 
daarna trouwde hij met een barones uit een totaal ver-
armde familie. Uit dat huwelijk stamt onze graaf.’  
 ‘Daardoor is hij misschien niet helemaal als gelijk-
waardige behandeld?’  
 ‘Zeker niet. Zijn moeder, die een wat excentrieke 
dame geweest schijnt te zijn, konden ze zich blijkbaar 
van het lijf houden. Maar toen zij dood was, viel alle 
spanning weg. Zijn neef werd zelfs erg op hem gesteld 
en kende hem, toen hij het majoraat overnam, zelfs een 
apanage van tienduizend gulden toe. Dat was des te ro-
yaler, omdat het vermogen van het huis niet bepaald 
enorm is. Maar wat was tienduizend gulden voor graaf 
Leupold? U weet zeker wel dat hij zo heet. Wat be-
doeld was voor een jaar, was er in een paar maanden 
doorgeen gejaagd. Vergokt en verdronken. Die laatste 
slechte eigenschap schijnt bij hem al heel vroeg door-
gebroken te zijn. Het fixum was dus niet toereikend en 
hij maakte schulden. Enorme bedragen, die telkens 
weer betaald moesten worden, omdat de goede naam 
meer dan eens op het spel stond. Maar ten slotte moest 
zijn neef er een eind aan maken. Hij was gedwongen 
om te verklaren dat hij niet langer opkwam voor de 
verkwister, die hij onder curatele liet stellen. Toch geeft 
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hij hem elk jaar nog zoveel, dat een heel gezin er heel 
behoorlijk van zou kunnen leven.’  
 ‘Hij krijgt dus nog een toelage?’  
 ‘Drieduizend gulden. Dat hij daar niet genoeg aan 
heeft, begrijpt u wel. Ook worden zijn inkomsten hem 
meteen ontnomen. Want er zijn toch nog woekeraars, 
die hem geld geleend hebben. Die mensen hebben 
hem letterlijk uitgekleed, zodat hij langzamerhand 
straatarm geworden is – en sinds een jaar in de kool-
zuurburcht woont, waar hij door de huismeesters on-
derhouden wordt.’  
 ‘Door de huismeesters?’  
 ‘Dat wil zeggen: alleen wanneer hij weer eens maan-
denlang platzak is. Dan zijn ze zo goed om voor het 
huishouden te zorgen en voor wat hij verder nodig 
heeft. Voor zover mogelijk stelt hij ze daarna schade-
loos. Hij is de laatste tijd namelijk druk bezig met het 
schrijven van bedelbrieven aan hoge en heel hoge per-
sonen. Schandelijk genoeg met als reden dat zijn neef 
hem hardvochtig laat verhongeren.’  
 ‘Hoe weet u dat allemaal?’  
 ‘Van hemzelf. Want hij is niet iemand die verzwijgt 
hoe hij eraantoe is. Hij kwam vroeger elke dag in dit 
restaurant en ik geef toe dat ik hem in het begin geen 
onprettig gezelschap vond. Hij heeft namelijk een alge-
mene ontwikkeling en verder was het voor mij interes-
sant om zijn tegenstrijdige eigenschappen te observe-
ren. Zo’n starre vroomheid en zo’n totale onverschil-
ligheid. Hij neemt op straat zijn hoed af voor elke kerk 
en voor elk heiligenbeeld en vindt het bijna een mis-
daad, als hij een keer niet naar de mis gaat.’  
 ‘Dat is me bekend,’ zei ik.  
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 ‘En dan zijn grenzeloze aristocratische hoogmoed 
naast een ongelofelijk gebrek aan eigenwaarde! Het is 
heel vreemd. Op een avond, toen hij zoals gewoonlijk 
zat te jammeren over zijn hachelijke situatie, zei ik half 
voor de grap en half serieus dat hij best van zijn naam 
zou kunnen profiteren voor een voordelig huwelijk. U 
had hem moeten zien! Hij sloeg op tafel dat de borden 
en de glazen rammelden. Wat ik wel niet dacht, dat ik 
hem tot een mesalliance in staat achtte! Jezelf aan een 
rijke jodin verkopen! Hij ging maar door en werd op 
het laatst ook heel beledigend. Ik vergaf het hem half 
en half, omdat ik weet hoe makkelijk de wijn naar zijn 
hoofd stijgt. Maar ten slotte was ik toch blij dat hij 
wegbleef, omdat hij in het krijt stond, en hij hoeft me 
ook niet terug te geven wat hij geleend heeft, zoals een 
paar boeken, die hij waarschijnlijk verkocht heeft bij de 
een of andere antiquair.’  
 
 

III 
 
Niet lang na dat gesprek met de directeur zat ik op een 
morgen achter mijn bureau, toen er op de deur geklopt 
werd. Toen ik “Binnen!” riep, kwam er een vrouw de 
kamer binnen waarvoor ik haast geschrokken terug-
deinsde, zo ontzettend lelijk was ze. Een grote, knokige 
gestalte met enorme, kapotte werkhanden en lompe 
voeten in afgetrapte huisschoenen. Op haar warrige en 
al wat grijze haar had ze een zwarte, tulen muts met 
verschoten blauwe linten en die versterkte de vaalheid 
van haar groteske gezicht, dat leek op dat van een ver-
blinde uil. Haar rechterooglid hing op half zeven en 
haar linkeroog keek mat en onzeker. Zo stond ze voor 
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me, met om haar schouders een oud soort sjaal, die 
misschien ooit geel geweest was.  
 ‘Ben u de meneer die kortgeleden met de graaf in 
Sievering was?’ vroeg ze met een hese stem.  
 ‘Ja. Wat wilt u?’  
 ‘Hij vraagt of u ken komen. Hij is ziek en legt in 
bed.’  
 ‘Wat heeft hij dan?’  
 ‘Ik weet het niet. Hij hoest. De dokter denkt dat het 
een longontsteking ken worden.’  
 Ik dacht even na. Want ik had helemaal geen zin om 
mee te gaan. Maar hij was ziek en wilde dat ik kwam – 
en dus kon ik eigenlijk niet anders. Ook werd ik 
nieuwsgierig: ik wilde zien hoe hij woonde.  
 ‘Goed dan,’ zei ik. ‘Zegt u maar tegen de graaf dat ik 
dadelijk kom. U bent zeker –’  
 ‘Ik ben de dochter van de huismeester.’ Daarmee 
maakte ze rechtsomkeert en ging zonder te groeten de 
deur uit. Ik dacht ondertussen gezien te hebben dat ze 
in verwachting was.  
 Nadat ik me erop gekleed had, ging ik op weg naar 
het huis dat ik toen in het donker had zien opdoemen. 
Ik zag nu dat het met een zijkant als een soort wachtto-
ren echt als een kleine vesting gebouwd was.  
 De zendbode stond me al op te wachten bij de 
poort. Ze ging me voor naar de tweede verdieping en 
daarna over een wankele houten zijtrap naar een zol-
derkamer, die vrij ruim was, maar grenzeloos verwaar-
loosd. In een armoedig bed lag de graaf. Hij zag er 
koortsig uit en de hectische blos op zijn ingevallen 
wangen brandde als vuur. Toen hij mij zag, trok hij om 
zijn armoedige ondergoed te verbergen een versleten, 
geruite deken op tot aan zijn kin.  
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 ‘U ziet het: ik lig in bed,’ zei hij zwaar ademend, ter-
wijl hij als groet zijn smalle, langvingerige hand voor-
zichtig onder de deken uitstak. ‘Die rotcatarre! Daar 
heb ik vaker last van, maar deze keer is het wel heel 
erg. Waarschijnlijk door een verkoudheid. Daardoor 
kon ik niet naar u toe komen en moest u vragen om 
naar mij te komen. U zou me een heel grote dienst 
kunnen bewijzen.’  
 ‘Als ik kan, wil ik graag helpen,’ zei ik en ging zitten 
op de harde stoel die de uil op zijn verzoek bij het bed 
geschoven had.  
 ‘Nu kun je gaan,’ zei de graaf tegen haar.  
 Het was alsof ze hem niet hoorde. Ze wilde blijkbaar 
in de kamer blijven.  
 ‘Eruit!!’ schreeuwde hij en kreeg meteen een hevige 
hoestbui.  
 Haar gezicht kreeg een uitdrukking van stompzinni-
ge koppigheid. Maar ze ging langzaam weg.  
 ‘Meteen maar in medias res!’ begon de graaf nu hij-
gend. ‘Ik zit in een wanhopige situatie. Ik heb geen 
geld meer – en word belaagd door schuldeisers. Kort-
om: als ik niet op korte termijn over een paar duizend 
gulden beschik, ben ik verloren. Ik heb dat herhaalde-
lijk heel dringend geschreven aan mijn neef – het 
hoofd van onze familie – maar geen antwoord gekre-
gen. Daaruit maak ik op dat hij van plan is om me te 
gronde te laten gaan – en dat het voor hem zelfs heel 
wenselijk is dat ik te gronde ga. – U bent toch schrij-
ver?’  
 ‘Ja.’  
 ‘Ik weet dat inmiddels. Zou u mijn neef niet kunnen 
schrijven? U zou eerst kunnen vertellen dat u met mij 
in het leger hebt gediend. Beschrijf de toestand waarin 



 17 

u me nu aangetroffen hebt.’ Hij liet zijn blikken veelbe-
tekenend door de kamer gaan. ‘Schets een beeld van 
mijn ellende – en eis dan regelrecht dat ik geholpen 
word. Zo niet, dan publiceert u in de krant een artikel 
over mijn lot. U kunt dan dreigen met de bekendma-
king van bepaalde bijzonderheden, die ik u zal geven.’  
 Daar had ik even niet van terug. Daarna was ik diep-
verontwaardigd en stond op het punt om hem scherp 
van repliek te dienen. Maar de aanblik van de zielige fi-
guur, die duidelijk in het beginstadium van tuberculose 
was, dempte mijn woede.  
 ‘Daar ga ik verder niet op in,’ zei ik zo rustig moge-
lijk.  
 ‘En waarom niet? U hebt er geen last van, als u zich 
in deze eenvoudige zaak –’  
 Ik hield me weer in. ‘Het is geen eenvoudige zaak. 
Daarvoor moet u bij een sensatiejournalist zijn.’  
 ‘Wat wilt u daarmee zeggen?’ zei hij opvliegerig. 
Maar hij leek eerder verbaasd dan verontrust.  
 ‘U weet best wat ik bedoel,’ antwoordde ik en stond 
op.  
 Op dat moment klonken er buiten op de houten 
trap zware en haastige passen. Er werd op de deur ge-
klopt en zonder op een reactie te wachten, kwam er 
een postbode de kamer binnen. Hij hield de graaf een 
brief met vijf zegels voor.  
 ‘Van mijn neef!’ riep de graaf na een blik op de af-
zender. Met bevende haast verbrak hij de zegels, waar-
bij zijn magere, halfontblote armen tevoorschijn kwa-
men, en verslond met zijn ogen de inhoud van de korte 
brief, waar een paar bankbiljetten bij zaten.  
 Ik had me intussen al omgedraaid om weg te gaan. 
‘Alles is toegekend!’ riep hij me na. ‘Over een paar da-
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gen krijg ik het hele bedrag dat ik nodig heb! – Pen en 
inkt! Ik moet het ontvangsbewijs tekenen!’ Dat bevel 
was bestemd voor de uil, die achter de postbode ver-
schenen was.  
 Maar ik ging geërgerd en uit mijn humeur naar huis. 
Het was immers niet de eerste keer dat ik, hoewel niet 
in die mate, merkte hoe er gedacht werd over het be-
roep waaraan ik me gewijd had.  
 

* * * 
 
Ik was blij dat ik de graaf, die lichamelijk waarschijnlijk 
hersteld was, niet meer tegenkwam; misschien was hij 
uit zijn huis vertrokken. Nu had hij immers geld en op 
een dag dacht ik hem op de Ringstraße in een fiaker te 
zien.  
 Maar in het voorjaar had ik een uitstapje naar de 
Kahlenberg gemaakt en kwam pas bij het invallen van 
de nacht terug. Toen ik door de donker wordende 
Grinzinger Allee liep, zag ik op een bankje daar een 
man zitten. Ver achterovergeleund met zijn lange be-
nen voor zich uit en zijn armen wijd op de rugleuning. 
Het was de graaf. Of hij me herkende of zelfs maar 
zag, weet ik niet. Hij was blijkbaar straalbezopen en 
staarde, toen ik voorbijkwam, omhoog naar de sterren-
hemel, die nu door de opkomende maan sterk verlicht 
werd.  
 Hij leek dus nog niet verhuisd uit de koolzuur-
burcht.  
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IV 
 
Kort daarop vertrok ik uit Wenen. Af en toe kwam ik 
kortere of langere tijd terug, maar ik bleef er niet meer.  
 Zo was er een jaar of drie verstreken. Op een mid-
dag in augustus – ik was net weer aangekomen – was ik 
uit de stad, waar ik logeerde, naar de Hohe Warte ge-
gaan. Ik hoopte een kennis te zien van wie ik wist dat 
hij daar ’s middags altijd koffie dronk. Maar hij was er 
niet. Nadat ik een uur vergeefs had gewacht, ging ik 
weg en sloeg de stille veldweg in naar Unterdöbling. Er 
werd daar in die tijd veel gebouwd; sommige huizen 
waren al tamelijk vergevorderd en andere alleen nog 
maar uitgezet op de bouwgrond. Vlak bij de eerste stra-
ten lag nog een schrale wei. Een paar armoedig geklede 
kinderen, jongens en meisjes, speelden daar in de stra-
len van de ondergaande zon. Aan de rand van het ver-
geelde grasveld zat een vrouw te breien. Toen ik dich-
terbij kwam, zag ik dat het de dochter van de huis-
meester was. Ze zag er nog net zo uit als toen, alleen 
was haar haar nu helemaal grijs, waardoor de zwarte tu-
len muts – het leek nog steeds dezelfde – ondanks een 
dikke laag stof er scherper tegen afstak. Ook zag ik nu 
een tenger, bleek jongetje met een opvallend groot 
hoofd vlak naast haar staan. Ik ging naar haar toe en 
groette haar.  
 Ze keek me even bot aan. Daarna zei ze: ‘Ik kan u 
niet.’  
 Ik hielp haar op het juiste spoor.  
 ‘Ach ja, klopt! U ben de meneer uit de Alleegasse –’  
 ‘Kunt u me misschien vertellen hoe het met de graaf 
gaat?’  
 ‘Die is dood.’  
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 ‘Dood? Wanneer is hij dan overleden?’  
 ‘Dat ken een jaar geleden zijn. Niet lang nadat hij ge-
trouwd was.’  
 ‘Ja, was hij dan –?’  
 ‘Ja. Met een maîtresse is hij getrouwd.’  
 ‘Wie –?’  
 ‘Een maîtresse. De vroegere geliefde van een rijke 
meneer. Ze wou gravin worden.’  
 ‘En daarmee is hij –?’  
 ‘Ja. Het was trouwens geen echt huwelijk. Ze ben-
nen meteen na de bruiloft uit mekaar gegaan. Ieder 
voor zich. Maar hij kreeg vierduizend gulden per jaar. 
Die kon ze makkelijk geven. Want hij was al zowat 
halfdood. De dokters stuurden hem meteen naar zee.’ 
Ze maakte een vage handbeweging.  
 ‘Naar de Rivièra –’  
 ‘Ja, zo heet het geloof ik. En daar is hij gestorven.’  
 Ik had ondertussen het jongetje bekeken, dat onbe-
weeglijk en met een doffe blik naar een paar gele 
bloempjes keek die hij tussen zijn wasbleke vingers 
hield.  
 ‘En is er voor u – heeft hij u –?’  
 ‘Of hij me wat nagelaten heb, bedoelt u? Hém heb 
hij me nagelaten. Verder niks. Dat wil zeggen: hij heb 
me betaald wat hij me schuldig was. En dat heb ik voor 
hém opzijgelegd.’  
 ‘Maar was er verder niet iets voor u – heeft de gra-
vin niet – –’  
 ‘Die? Die is blij dat hij niet meer leeft. Ze is hartstik-
ke gierig. Het kind wou ze van me kopen – voor twee-
duizend gulden. Maar ik hem het niet gegeven. Hij is 
van mij. Ik voed hem wel op.’  
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 Arm ventje, dacht ik met een laatste blik op de klei-
ne, die het gezicht van zijn vader had en de doodskiem 
van de tering al in zijn borst droeg, je moeder zal je 
niet lang hoeven op te voeden. En dat is maar het 
beste voor je, arm, onschuldig bastaardje!  
 ‘Het beste met u,’ zei ik met een weemoedig gevoel 
en draaide me om om weg te gaan.  
 ‘Ajuus!’ zei ze kortaf, terwijl ze haar onderbroken 
breiwerk weer oppakte. Op haar vale gezicht was geen 
spoortje van een gevoel te zien.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


