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Moeder en zoon zaten tegenover elkaar aan de tafel, 
die als werk- en eettafel diende en waarvan een helft al 
voor het avondeten was gedekt. Een petroleumlamp 
met een groene kap wierp helder licht op de school-
boeken, die de jongen voor zich opgestapeld had en 
die er nog bijzonder mooi uitzagen na meer dan een 
halfjaar gebruik. Het was eind maart en over een paar 
maanden moest Georg Pfanner in de derde klas, net als 
in alle eerdere voorbereidende jaren en gymnasiumklas-
sen de beste leerling zijn. Dat moest! Het wel en wee 
van het huis hing ervan af, de – tenminste betrekkelijke 
– gemoedsrust van zijn moeder en haar nachtrust… 
Als vader het idee had dat “zijn vent” niet ijverig ge-
noeg was, werd zij ter verantwoording geroepen. Dat 
had veel meer effect op de jongen dan de strengste ver-
maning en straf gehad zouden hebben. Hij aanbad zijn 
moeder en hij was alles voor de vreugdeloze, vroegou-
de vrouw. Die twee hoorden bij elkaar, begrepen elkaar 
zonder iets te zeggen en hadden zonder het zichzelf 
toe te geven een offensief en defensief verbond geslo-
ten tegen een derde, wie ze in stilte altijd ongelijk ga-
ven, ook als hij gelijk had, omdat ze diep in hun hart 
altijd in opstand kwamen tegen hem. Agnes zou ver-
baasd en waarschijnlijk verontrust geweest zijn, als je 
tegen haar gezegd had dat haar gevoelens voor haar 
man allang niets meer waren dan een mengeling van 
angst en medelijden. Georg zou liever de hele school 
uitdagen om te vechten dan tolereren dat iemand iets 
oneerbiedigs over zijn vader zei. Maar noch de moeder, 
noch de zoon voelde zich prettig bij hem. Zijn aanwe-
zigheid werkte drukkend en doofde onmiddellijk alle 
opkomende vrolijkheid. En toch was het enige levens-
doel van die man de zorg om het welzijn van zijn kind 
in het heden en de toekomst.  
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 Agnes liet haar werk in haar schoot zakken en keek 
op de koekoeksklok die aan de muur naast de kleren-
kast zijn messing slinger zwaaide. Zo laat al, en haar 
man was nog steeds niet terug van kantoor. Ze gaven 
hem daar zo onbarmhartig veel werk en hij deed het 
zonder morren en nam nog werk mee naar huis om 
zijn meerderen maar tevreden te stellen en de volgende 
keer promotie te maken.  
 Ja, haar man sloofde zich uit en het was heel begrij-
pelijk dat hij doodmoe en knorrig thuiskwam. En haar 
jongen, die lieve, geliefde jongen, sloofde zich ook uit. 
Zeker vandaag. Zijn wangen waren hoogrood en zelfs 
zijn hoofdhuid was rood, en hij fronste zijn voorhoofd. 
In hemdsmouwen zat hij, met zijn ellebogen op tafel, 
duwde zijn kin op zijn gebalde vuisten en staarde rade-
loos naar zijn schrift. Drie keer had hij de som al ge-
maakt en telkens kwam er wat anders uit, maar het 
klopte nooit, dat zag hij wel.  
 Zijn moeder durfde niets te zeggen, om hem niet te 
storen en wierp alleen ongemerkt van tijd tot tijd een 
bezorgde blik op hem en verdiepte zich dan weer in 
haar werk en verstelde ijverig de kapotte voering van 
het jasje dat hij uitgetrokken had.  
 Nu klonk er naast hen een geluid. In het slot van de 
keukendeur draaide de sleutel.  
 ‘Daar is vader,’ zei Agnes. ‘Ben je klaar, Schorschi?’  
 ‘Met de som nog lang niet.’ Zijn mond vertrok en 
onder zijn blonde wimpers kwamen opeens tranen te-
voorschijn.  
 ‘In godsnaam, Schorschi, niet huilen, je weet toch – 
vader…’  
 Daar kwam hij binnen, en ze stond op en ging hem 
tegemoet, en hij beantwoordde haar schuchtere wel-
komstgroet met een ongewoon vriendelijk ‘Hallo.’  
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 Ambtenaar Pfanner was iets kleiner dan zijn vrouw 
en heel erg mager. Zijn kleren flodderden om zijn lijf. 
Zijn dikke, staalgrijze haar stond als een borstel over-
eind op zijn hoofd en zijn nog zwart gebleven wenk-
brauwen vormden twee brede, bijna rechte strepen bo-
ven zijn donkere, heel intelligente ogen. Zijn mond 
werd overschaduwd door een grote, ook nog zwarte 
snor, die Pfanner goed verzorgde en die de ambtenaar 
van de Koninklijke en Keizerlijke Spoorwegen een wat 
militair uiterlijk gaf.  
 Pfanner had een dik pak stukken meegebracht en 
was toch niet nors. Hij liet zich door zijn vrouw uit zijn 
jas helpen en zei rustig en zacht: ‘Breng het eten maar 
en doe de lamp in de keuken uit. Die brandt daar maar 
voor niks. – Doorgaan met leren!’ zei hij tegen zijn 
zoon, die zich naar hem toe gekeerd had en hem 
schuw en angstig aankeek.  
 ‘Het is zo moeilijk,’ mompelde Georg.  
 Zijn vader stond nu achter zijn stoel. ‘Moeilijk, luie 
vent? Je luiheid overwinnen, dat is moeilijk voor je, 
verder niks. Voor een kind met talent is niks moeilijk. 
Lui ben je.’  
 ‘Ik heb alles af,’ zei Georg met een droge snik en be-
dwong de tranen die weer in zijn ogen wilden springen, 
‘alleen de som niet…’ Daarop sloeg zijn stem over, de 
zin eindigde in een schrille jammerklank en tegelijk 
boog het hoofd van de jongen dieper. Op zijn bekente-
nis moest de straf volgen en hij verwachtte het onver-
mijdelijke met doffe berusting, de welbekende klap met 
de kleine, harde hand, die neerviel als een hamer en 
Georgs oor en wang dagenlang groen en blauw mar-
merde.  
 Maar vandaag werd vader niet boos. Even later 
strekte zijn arm zich uit boven de schouder van de jon-
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gen en zijn wijsvinger wees naar een plek in de som, 
waarvan de zorgvuldig geschreven getallen een bladzij 
in het schrift in beslag namen.  
 ‘Daar zit de fout. Zie je?’  
 Was het mogelijk dat Georg hem nog steeds niet 
zag? Dat hij zich geen raad wist, ook niet toen zijn va-
der het uit ging leggen? Hij deed dat zo volkomen an-
ders dan de leraar. De jongen wilde het maar niet be-
grijpen, ondanks alle moeite en inspanning. Daarbij de 
angst: nu is vaders geduld op, nu komt de klap. Op het 
laatst dacht hij alleen daar nog maar aan en wilde dat 
de slaag achter de rug was: dan hoefde hij er niet bang 
meer voor te zijn.  
 ‘Let op, je let niet op!’ riep Pfanner en ging naar zijn 
plaats aan het hoofd van de tafel, waar voor hem ge-
dekt was. Moeder had het avondeten opgediend. Aard-
appels in de schil, een goed stuk boter, een brood en 
een schaal koud vlees. Die zette ze aarzelend voor haar 
man neer en zijn afkeuring bleef niet uit.  
 ‘’s Avonds vlees – wat is dat? Geen nieuwigheden, 
alsjeblieft.’  
 Ze verontschuldigde zich. Ze loog. Dat de buur-
vrouw zulk mooi vlees van het land gekregen had en 
dat al gekochte vlees voordelig aan haar doorverkocht 
had. ‘Er is nog over voor morgen,’ voegde ze eraan toe 
om een tweede standje, dat veel erger uit zou vallen, 
voor te zijn. Maar ze zou ook het ergste over zich heen 
laten gaan. Het ging om een strijd waarin ze voor geen 
prijs zou toegeven, al was ze anders geen wilskrachtige 
vrouw.  
 Het avondeten was allang voorbij, moeder was al-
lang gaan rusten, maar vader en zoon waren nog aan 
hun werk. Pfanner was bezig met het opstellen van een 
statistische tabel en Georg kreeg zijn som maar niet af. 
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Geen van beiden hadden ze hun hoofd helemaal bij 
hun werk. Allebei hadden ze vandaag iets fijns meege-
maakt en de herinnering daaraan kwam er telkens weer 
tussen.  
 Pfanner was de onderdirecteur tegengekomen en die 
had hem aangesproken en verzekerd dat de directeur 
en hijzelf tevreden over hem waren. De directeur 
wachtte alleen maar op een gelegenheid om de onver-
moeibare ijver van de ambtenaar op een passende ma-
nier te belonen.  
 ‘Voor buitengewone prestaties buitengewone onder-
scheidingen. Gaat u daar maar van uit.’ Met die woor-
den was zijn meerdere weggegaan en Pfanner was in de 
zevende hemel, toen hij doorliep. Wat mocht hij ver-
wachten? Een vroegtijdige promotie? Een premie? Die 
had hij misschien nog het liefste. Georgs spaarbank-
boekje zou dan onverhoopt gespekt worden. Elke laat-
ste dag van de maand haalde hij het uit de la en liet de 
weinige, moeizaam gespaarde guldens erop zetten, om 
maar geen heller rente te missen.  
 De spaarbankemployé moest al lachen: ‘Wat komt u 
vandaag brengen, een halve gulden of een hele?’  
 Pfanners hoogmoed leed onder die spot. En nu 
stelde hij zich voor hoe hij zich zou voelen, als hij hon-
derd of zelfs tweehonderd inlegde en nonchalant kon 
zeggen: ‘Zet dat maar op het spaarbankboekje van mijn 
zoon.’  
 Zijn Georg als bezitter van een vermogen, al was het 
klein – hij hield meer van hem, wanneer hij daaraan 
dacht.  
 De toekomstige kapitalist zat met de pen in zijn 
hand te peinzen. Niet over zijn som. Zijn gedachten 
dwaalden ver weg uit de kale, armoedig ingerichte ka-
mer naar de natuur, waar nu al nieuw leven opkwam en 
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een lente op komst was die hij weer zou missen. Op de 
lente zou de zomer volgen, de school ging dicht en zijn 
kameraden gingen met vakantie, sommigen in de buurt 
van Wenen en andere gelukkigen naar het platteland, 
naar het echte land, of zelfs naar de bergen, naar de 
bossen, naar de glinsterende meren en rivieren, naar 
bruisende watervallen… Alleen hij kwam nooit de 
troosteloze straten van de voorstad uit, nooit weg van 
het vermoeiende, vervelende, gehate plaveisel, waarop 
je je schoenen kapotliep en je voeten bezeerde. Daarbij 
de eeuwige opmerking van zijn vader: ‘Leren! Heb je 
geleerd? Kinderen zijn er om te leren.’  
 Maar inwendig schreeuwde zijn jongen: ‘Niet alleen 
om te leren!’ Soms had hij al durven zeggen: ‘De ande-
ren zijn nou met vakantie en die leren niet.’  
 Toen was vader boos geworden. ‘Zijn dat de beste 
leerlingen? Als er een paar bij zijn, dan zijn ze niet zo 
lichtzinnig en verstrooid als jij, luie vent. Ze hebben 
misschien niet eens talent, zoals jij, maar wel vlijt, ijze-
ren vlijt. Vakantie… Hoezo vakantie? Een hardwer-
kend mens hoeft geen vakantie en wil die ook niet. 
Heb ik soms vakantie?’ Pfanner was er trots op dat hij 
nog nooit vakantie had genomen.  
 Ondertussen had Georg, ondanks alle vaderlijke 
strengheid, een ware domper op alle vrolijkheid, een 
paar jaar van de lente genoten. En vandaag was de ge-
zegende dag dat eindelijk een langgekoesterde, vurige 
wens in vervulling ging. Hij had het middel om lente-
vreugde te wekken in zijn zak.  
 
Een verdieping lager dan de familie Pfanner, op de 
derde verdieping van het huis tegenover hen, woonde 
een schoenmaker die een nachtegaal had. Wanneer het 
lente werd, hing hij de kooi onder de vensterbank aan 
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de buitenmuur. De kooi was klein en smal, had dikke 
tralies en bood de bewoner weinig ruimte en weinig 
licht. De nachtegaal zong prachtig in zijn treurige ge-
vangenschap. Zijn lieflijke liederen klonken niet alleen 
klagend en verlangend, maar ook helder en jubelend en 
als het ware vol zalige verrukking over zijn eigen 
pracht, bedwelmd door de triomf van zijn eigen mee-
slepende macht. De tonen uit de kleine borst vulden de 
straat met welluidendheid.  
 Georg stond elk vrij ogenblik aan het raam, boog 
zich naar buiten en stuurde de nachtegaal zijn liefdes-
groet. De schoenmaker, dat was goed te zien, bekom-
merde zich niet veel om de lieflijke zanger. Als hij van 
Georg was geweest, wat had die hem dan vertroeteld! 
De nachtegaal was zijn geluk, zijn weldoener, hij tover-
de de lente in de treurige kamer en schoonheid en po-
ezie in zijn saaie leven. Georg luisterde naar hem en 
sprookjesachtige, lieflijke beelden doemden voor hem 
op, landschappen in het purperen groen van het nieu-
we, jonge leven, vol bloesems en licht. Alles waarover 
hij gelezen en gehoord had, wat hij zo graag wilde zien, 
maar wat voor hem eeuwig onbereikbaar zou blijven.  
 Tot Sint-Jan ging het zo door, dan hield de nachte-
gaal op met kwinkeleren en de schoenmaker haalde de 
kooi weer naar binnen. De afgelopen lente had Georg 
vergeefs op de komst van de kooi gewacht. De schoen-
maker had de nachtegaal misschien weggegeven of 
misschien was hij gestorven en met hem alle mooie 
dromen die zijn zingen had gewekt en het stille, ge-
heimzinnige geluk je eraan over te geven en eraan terug 
te denken.  
 Maar nu, een paar weken geleden, op een grijze, 
koude februarimorgen, kwamen Georg in de buurt van 
de school de nachtegalenklanken tegemoet die hij zo 
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gemist had. Hij gaf een schreeuw van vreugde, keek 
om zich heen en omhoog naar de huizen, maar ner-
gens was een vogelkooi te ontdekken en nergens stond 
een raam open waaruit gezang had kunnen komen. De 
tonen bereikten zijn oren nu eens sterker en dan weer 
zwakker. Ze gingen rond, kwamen dichterbij en verwij-
derden zich weer en opeens moest Georg hard lachen. 
De nachtegaal die zo prachtig zong, liep voor hem uit, 
bleef staan, kwinkeleerde zijn lokroep de lucht in, liep 
een eind door, keerde om en kwam nu op hem af. Hij 
heette Salomon Levi, was vijftien jaar en droeg scheef-
gelopen laarzen, een zwarte kaftan en een stijve hoed 
met een brede rand. Langs zijn ingevallen wangen bun-
gelden een paar glanzende, ravenzwarte slaaplokken.  
 ‘Salomon!’ riep Georg, ‘wat is er? Ben je een nachte-
gaal geworden?’  
 De aangesprokene droeg aan een vettige riem een 
tabulet, tweemaal zo breed als hijzelf, en hinkte van ’s 
morgens vroeg tot ’s avonds laat onvermoeibaar heen 
en weer op de kade voor de school. Zijn assortiment 
was heel populair bij de scholieren en bestond uit por-
temonnees en portefeuilles, spiegeltjes, messen, horlo-
gekettingen en dergelijke. De jonge marskramer had 
ook allerlei speelgoed, dat Georg heel aantrekkelijk 
vond. Zelfs als klein kind had hij nooit speelgoed ge-
had.  
 ‘Speelgoed kopen is geld weggooien!’ zei Pfanner. 
‘Een kind met fantasie, een kind zoals dat van mij, 
heeft geen speelgoed nodig. Een stuk hout of een hou-
ten paard zijn voor hem hetzelfde, die zijn voor hem 
allebei een levend paard. Een pop met zijden kleren of 
een in krantenpapier gewikkelde laarzenknecht zijn 
voor hem allebei een levend kind.’  
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 Voor Georg had elk voorwerp in Salomons tabulet 
de bekoring van het onbereikbare. Het deed altijd pijn, 
wanneer hij hem tegenkwam en hij begon zo vaak mo-
gelijk een gesprek met Levi om alle kostbaarheden die 
Levi te koop aanbood rustig te kunnen bekijken en 
zelfs aan te raken.  
 ‘Ach, Salomon,’ zei hij op een keer, ‘wat bof jij toch! 
Jij kunt de hele tijd rondlopen en hoeft niet meer naar 
school, je hebt zoveel moois en kunt er de hele dag 
naar kijken. Wat zul jij blij zijn!’  
 Salomon keek hem weemoedig aan. Wat dacht Ge-
org wel! Als Salomon alle “mooie dingen” aan de man 
bracht en nog veel meer en er geld voor kreeg en kon 
studeren, dan zou hij pas blij zijn.  
 Ze spraken elkaar nu elke dag, al was het kort, want 
Georg wist dat zijn vader thuis heel regelmatig met zijn 
horloge in de hand stond te wachten, en als hij een 
paar minuten te laat was, dan zwaaide er wat voor zijn 
arme moeder.  
 Maar hoe vluchtig de ontmoetingen van de twee 
jongens ook waren, ze konden het langzamerhand 
goed met elkaar vinden. Ze hadden het allebei moeilijk; 
de een had medelijden met de ander, maar benijdde 
hem ook. Ze zouden ontzettend graag ruilen, bespra-
ken dat vaak en waren al goede bekenden vóór de fe-
bruarimorgen waarop de beste leerling tegen de mars-
kramer riep: ‘Ben je een nachtegaal geworden?’  
 Georg was dolenthousiast, toen Salomon hem een 
instrumentje liet zien, niet groter dan een walnoot, 
waar alle fluittonen van de nachtegaal in sluimerdeen. 
Je hoefde het maar tussen je lippen te houden en han-
dig je tong te gebruiken om het lieflijke gezang te wek-
ken. Hij had wel op zijn knieën willen vallen om Salo-
mon te smeken: ‘Alsjeblieft, geef me die nachtegaal!’ 
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Maar hij zag zijn vader al en hoorde al: ‘Jij bent de 
zoon van een ambtenaar en je hoort niks aan te nemen, 
nog geen potloodstompje, nog geen pen. Van geen me-
deleerling en van geen mens.’  
 Georg stotterde dus onrustig: ‘Wat kost die nachte-
gaal?’  
 Hij kostte twintig heller en Salomon had er vandaag 
al tientallen verkocht en hoopte er nog tientallen te 
verkopen en binnenkort ook zijn hele voorraad, want 
ze verkochten als warme broodjes.  
 Georg dacht na: ‘Heb je er over vijf dagen geen 
meer…? Bewaar er alsjeblieft een voor mij. Als ik mijn 
overblijfgeld opspaar, heb ik over vijf dagen twintig 
heller bij elkaar en dan kan ik de nachtegaal betalen.’  
 Salomon geloofde er niets van. Georg had al vaak 
geprobeerd zijn overblijfgeld op te sparen om bij hem 
iets te kunnen kopen, maar hij had het nooit verder ge-
bracht dan acht of hooguit tien heller. Daarna had hij 
op een middag te veel honger gekregen en al zijn geld 
in één keer uitgegeven aan een bijzonder aanlokkelijke 
krakeling. De bakker op de hoek had van die lekkere! 
Hij had ook al zijn kleine bezit aan koperen munten 
weggegeven aan armere jongens dan hij. Salomon be-
twijfelde dan ook of de “jongeheer” zoiets opzij kon 
leggen. Toch deed hij wat Georg vroeg. Eén nachtegaal 
werd niet verkocht, de beste. Wie daarmee om kon 
gaan, kon er heel bijzondere tonen aan ontlokken.  
 En vandaag had Georg hem gekocht; hij was triom-
fantelijk voor Salomon gaan staan, had tien munten 
van twee heller betaald en de nachtegaal in ontvangst 
genomen.  
 De instructie had succes. Het instrumentje ging van 
mond tot mond en meteen en met opmerkelijk succes 
keek Georg de marskramer de kunst af.  
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 ‘Wat een talent voor muziek! Ik moest drie dagen 
studeren tot ik kon spelen. Jij kunt het meteen al beter 
dan ik.’  
 Georg antwoordde gelukzalig dat het toch zo mak-
kelijk was. Ach, was alles maar zo makkelijk, ging het 
met wiskunde en geschiedenis en Grieks ook maar zo!  
 Salomons melancholieke ogen begonnen te stralen: 
‘Voor mij zou studeren makkelijk zijn,’ zei hij en keek 
heel hoogmoedig en heel treurig.  
 
Nu was het bijna elf uur. Agnes was op bevel van 
Pfanner naar bed gegaan, maar sliep niet; ze lag vanuit 
de donkere alkoof te kijken naar haar man, die met on-
verminderde ijver linieerde en rubriceerde, en naar haar 
jongen, die moe en bleek over zijn schrift gebogen zat 
of met dromerige ogen opkeek naar de grijze vlek die 
de rook van de lamp langzamerhand op het plafond 
geschilderd had. Hij kon op het grimmig herhaalde 
“Ben je klaar?” van zijn vader nog steeds niet met ja 
antwoorden; hij was er gewoon niet bij met zijn ge-
dachten. Hij had een hand in zijn zak gestoken en zijn 
vingers om de nachtegaal gelegd en drukte die af en toe 
heel lief en zacht, alsof de nachtegaal iets levends was 
en het kon voelen.  
 De weg naar huis, die anders altijd eindeloos leek, 
was vandaag te kort voor hem geweest. Bijna de hele 
tijd had hij de nachtegaal laten kwinkeleren, en kinde-
ren en zelfs volwassenen waren blijven staan om te 
luisteren en vonden de lieve muziek leuk. Hij had zijn 
pasgeleerde kunst heel graag aan zijn moeder laten ho-
ren. Maar dat ging niet, want ze zou meteen gezegd 
hebben: ‘Je moet het ding aan vader laten zien, je weet 
dat hij niet van speelgoed houdt.’ En al zou Georg dan 
geantwoord hebben: ‘Het is geen speelgoed, het is een 
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instrument,’ ze was toch bij haar mening gebleven: 
achter vaders rug om mocht je niets doen en niets heb-
ben. Daar had ze altijd aan vastgehouden… tot van-
daag.  
 Maar Georg kon niet vergeten dat de jongste zoon 
van de buurvrouw, Karl Walcher, hem jaren geleden 
zijn fluit had geleend; die had hij ook best cadeau wil-
len geven, zonder Pfanners spartaanse verbod. Wat 
Georg één keer had gehoord, van de kinderliedjes die 
zijn moeder hem voorneuriede tot de plechtige kerk-
zang, onthield hij allemaal en hij kon de melodie pre-
cies naspelen op het uiterst primitieve instrumentje. 
Mevrouw Walcher en haar zoons hadden hem bewon-
derd en zelfs zijn vader had soms een instemmend 
‘Niet slecht!’ gezegd. Maar al gauw was zijn plezier be-
dorven.  
 ‘Laat die domme dingen achterwege – je moet leren!’ 
was het al gauw. Het minste verzuim en elk verstrooid 
moment van de jongen was de schuld van de fluit. Al 
gauw, al verschrikkelijk gauw had zijn vader hem terug-
gebracht naar de eigenaar. Hij zou de nachtegaal dus 
ook niet tolereren en daarom moest het voor hem ver-
borgen blijven, dat mooie ding.  
 Toen Georg eindelijk naar bed mocht, kreeg het een 
plaats onder zijn hoofdkussen. Na middernacht werd 
hij wakker en zette het aan zijn lippen. Alleen om het 
te kussen, het laten kwinkeleren kon natuurlijk niet… 
Hoewel – zijn ouders sliepen. Tussen hen en hemzelf, 
aan de uitstekende muur van de alkoof, tikte hard de 
flinke koekoeksklok, die elk zacht geluid overstemde. 
Toch was het geen goed idee… En terwijl hij dacht: 
geen goed idee, raakte de punt van zijn tong het koele 
metalen plaatje al. Ongewild, bijna zonder dat hij iets 
deed, begon de nachtegaal met zijn trillerende zang. Hij 
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klaagde, hij lachte en hij verkondigde een onvervulbaar 
verlangen. Zijn tonen stegen op, zwollen aan en braken 
plotseling af. God allemachtig… Te hard, te hard! Zijn 
vader sliep nooit vast… Hevig geschrokken en huive-
rend van angst stak Georg zijn hoofd onder de deken. 
De volgende morgen vertelde zijn vader dat hij van-
nacht een vreemde droom had gehad. De schoenmaker 
had weer een nachtegaal aangeschaft en Pfanner had 
het idee dat hij die zo luid hoorde kwinkeleren dat hij 
er wakker van werd, en toen, dat was het vreemde, 
dacht hij dat hij wakker was en hem nog steeds hoorde. 
Zijn vrouw was stomverbaasd, want zij had ook zoiets 
gedroomd en dat moest wel iets te betekenen hebben.  
 Georg stond op en ging naar het raam om zijn ou-
ders niet te laten zien dat hij een kleur kreeg.  
 
Ook Agnes had haar geheim en om het te bewaren 
moest ze allerlei uitvluchten bedenken, die vaak ver be-
zijden de waarheid lagen. Sinds een tijd kwam er bij alle 
maaltijden meer op tafel, terwijl Pfanner niet meer 
huishoudgeld gaf dan vroeger. Zijn vrouw kon niet al-
tijd de waarheid zeggen, wanneer hij haar ter verant-
woording riep. Hij vond het niet leuk om te horen en 
vernederend, wanneer ze toegaf dat ze wat naaiwerk 
had gedaan en via mevrouw Walchers ondershands 
had verkocht. Nooit had hij mogen merken dat ze een 
overbodig kledingstuk of iets van de huisraad naar de 
lommerd had gebracht of een klein, nog uit het ouder-
lijk huis meegebracht sieraad had verkocht. Hij hechtte 
veel waarde aan die resten van vroegere welgesteldheid 
en hij vond het vleiend om zijn vroeger heel knappe 
vrouw – alleen verwelken lichtblonde vrouwen heel 
gauw! – uit een goede en toen bijna rijke familie ge-
haald te hebben. Het kleinste toeval kon alles aan het 
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licht brengen en dan – Agnes deed haar ogen dicht en 
beefde bij de gedachte aan wat er dan gebeuren zou. 
Maar hoe dan ook: het kind moest tot elke prijs beter 
te eten krijgen dan tot nu toe.  
 Mevrouw Walcher had het al een jaar geleden ge-
zegd op haar kortaangebonden, openhartige manier: 
‘Ik heb het idee dat u Schorsch te weinig te eten geeft, 
mevrouw Pfanner. Zo’n jongen wil flink eten. Leren is 
hard werken en in een kleine oven moet je meer stop-
pen dan in een grote, zegt mijn man. Hij en ik zijn vaak 
met een rammelende maag gaan slapen – Gottegot, een 
adjunct-directeur met duizend gulden salaris! – Maar 
onze beide jongens hebben altijd genoeg gekregen. Ze 
zien er ook tiptop uit. Uw Schorsch is in de groei en 
straks haalt hij uw man in, alleen komt hij geen gram-
metje aan.’  
 ‘Vindt u dat hij er slecht uitziet?’ had Agnes ontzet 
gevraagd.  
 Nee, dat vond mevrouw Walcher nu ook weer niet, 
maar hij zou er een beetje “flinker” uit mogen zien met 
meer “kleur”: ‘Voeding moet toereikend zijn,’ ze bena-
drukte elk woord met welgevallen, want dat vond ze zo 
geleerd. ‘Toereikend, zegt mijn man. Anders werkt dat 
leren bij die kinderen op hun zenuwen.’  
 Dat gesprek was doorslaggevend en de moederliefde 
was sterker gebleken dan de weerzin van de eerlijke 
vrouw tegen valsheid en leugens. Haar man terechtwij-
zen of een poging doen om een klein beetje meer uit te 
geven had net zo weinig zin als tegen een steen zeggen 
dat hij een brood moest worden. Discussies tussen 
hem en haar waren er nooit. Vanaf het begin van hun 
huwelijk had zijn bazige en gesloten karakter elk ver-
trouwelijk gesprek onmogelijk gemaakt. Wat kon een 
vrouw hem te zeggen hebben? Hij was zoals hij was en 
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hij had zijn plicht en zijn wereld was onderworpen aan 
die twee hoogste machten. Pas toen hij een zoon kreeg, 
was er een tweede wezen, voor hem net zo belangrijk 
als hijzelf. Een verlengstuk van zijn ik, een volmaakt 
verlengstuk. Alles wat zijn eerzucht niet bevredigde, 
wat hij niet bereikt had, moest zijn zoon bereiken.  
 Hij kwam uit een arm en eenvoudig milieu, had 
maar weinig schoolopleiding gekregen en nooit uitzicht 
gehad op een betere baan. Als lagere ambtenaar leefde 
hij en zou hij sterven. Maar zijn zoon: als beste leerling 
eindexamen gymnasium doen, summa cum laude afstude-
ren, al in het eerste begin van zijn carrière omstraald 
door de glorie van de rijkste beloften, het ene succes 
na het andere behalen, het ene eerbetoon na het andere 
– dat moest zijn zoon. Als hij zich overgaf aan die 
voorstellingen, werd de nuchtere ambtenaar Pfanner, 
de onfeilbare rekenaar, de droge verstandsmens, mee-
gevoerd op de vleugels van de fantasie en suizend over 
alle toppen van het waarschijnlijke heen gedragen. En 
als hij dan weer met twee benen op de grond stond en 
zijn Georg toevallig een keer zag niksen, snauwde hij: 
‘Leren!’  
 Doordat hij altijd in de toekomst leefde en minach-
ting had voor het heden en wat dat te bieden had, ver-
vreemdde hij zich steeds meer van zijn collega’s. Hij 
was attent en nam werk van hen over, maar dacht altijd 
aan zijn eigen voordeel en verbetering van zijn positie. 
De omgang met hen, de bijeenkomsten in het koffie-
huis en in het stamcafé ontliep hij zoveel mogelijk. 
Maar zelden sprak hij collega’s. In De gouden wezel, waar 
de vergaderingen van de heren ambtenaren waren en 
waar ook een paar chefs en kennissen van de chefs aan 
deelnamen, daar trof Pfanner elke keer de man die hij 
haatte, meester-slotenmaker Obernberger. Jaren gele-
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den had die het een groot voordeel gevonden om met 
de heren van de spoorwegen in het café bijeen te mo-
gen komen. Nu was hij van mening veranderd. Sinds 
de werkstukken uit slotenmakerij Obernberger op de 
tentoonstellingen eerste prijzen kregen, sinds hij in zijn 
ateliers honderden arbeiders had, in een eigen huis 
woonde, een eigen rijtuig had en het lintje van de 
Franz Joseph-orde op zijn revers droeg, kwamen de 
meeste heren hem tegemoet naar de deur en aan tafel 
zat hij aan de rechterhand van de inspecteur.  
 Dat alles had Pfanner laten passeren en het kon hem 
verder niets schelen. Maar die slotenmaker had een 
zoon en die zoon zat zijn Georg in het gymnasium op 
de hielen, kon hem inhalen, kon hem overvleugelen, 
want dat verdomde joch had talent, dat moest zijn erg-
ste vijand toegeven. ‘Een miljoen talent,’ zei Oberber-
ger, ‘maar geen heller vlijt.’  
 
Het was na schooltijd. Pepi Obernberger en Georg 
Pfanner liepen een eind samen op. Ze hadden allebei 
een beurt gekregen van de leraar Grieks en Pepi had 
het beter gedaan. Georg liep heel beteuterd en met een 
heel rood hoofd naast hem. Zijn vader vroeg altijd: 
‘Kreeg je een beurt, en zo ja, hoe ging het?’  
 ‘Jij weet het altijd,’ zei Georg tegen zijn klasgenoot. 
‘Vandaag wist je het weer zo goed. Ik zou blij zijn als ik 
het altijd zo goed wist als jij.’  
 Pepi begon meteen op te scheppen: die stomme 
troep kon hem niks schelen. Naamvalsuitgangen, trap-
pen van vergelijking, allemaal stom! Hij deed er ook 
helemaal geen moeite voor. Wanneer die stomme le-
raar een nieuw boek in zijn draaiorgel legde en dat af-
draaide, dan luisterde hij hooguit een beetje. Thuis 
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keek hij geen boek in, dat was hem veel te kinderach-
tig.  
 ‘Kom nou!’ zei Georg ongelovig, en Pepi verbeterde 
zichzelf: ‘Bijna geen boek, echt waar! God weet waar-
om die frikken mij altijd van die goede rapporten ge-
ven. Ik erger me rot, omdat mijn pa daardoor op het 
domme idee komt dat ik professor moet worden. Nee 
hoor! Als ik zo’n lachwekkende frik moet worden en 
geen leuke dingen meer mag doen: fietsen, paardrijden, 
jagen, dansen, met een rijtuig rijden, biljarten in het 
koffiehuis, gletschers beklimmen – dan schiet ik mezelf 
nog liever dood!’  
 Georg keek hem aandachtig aan. Pepi was helemaal 
het evenbeeld van zijn vader, de brave, vrolijke Obern-
berger met zijn ronde hoofd, zijn ronde gezicht en zijn 
vriendelijk glimlachende mond. En hij had het over 
zelfmoord?  
 ‘Zo moet je niet praten!’ riep Georg. ‘Je begaat geen 
doodzonde; zelfmoord is zondig en laf!’  
 ‘Onzin!’ riep Pepi honend. ‘Hoe kun je zo’n ezel zijn 
en alles napraten wat ze op school zeggen? Maar jij 
hebt zelf nooit een idee! Jouw hoofd zit vol met zaag-
sel! Tot kijk!’ – Studentje! voegde hij er in gedachten 
aan toe en sloeg de straat in naar de dichtstbijzijnde 
tramhalte.  
 Georg liep langzaam verder en zei met tegenzin te-
gen zichzelf dat elke stap hem dichter bij het huis 
bracht waar zijn vader vast al zat te wachten met de 
eeuwige vraag, die hij vandaag zo aarzelend zou beant-
woorden.  
 O, dat treurige gebouw, dat grote, kale gebouw met 
die lange gangen en die smalle trappen, en die kamer, 
waarin je altijd op elkaars lip zat en waar je nooit eens 
op jezelf kon zijn. Daar moest hij naar terug, vandaag 
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en morgen en elke dag en nog vijf jaar lang. Hoe kwam 
hij daar doorheen, en als hij er doorheen was, dan be-
gon er een nieuwe studie, de zwaarste. Als een grauwe 
berg die hij nooit zou kunnen beklimmen, doemde de 
toekomst voor hem op en een leeg, troosteloos en bij-
na wanhopig gevoel overviel hem en gaf hem een on-
zegbaar bitter gevoel. Plotseling kwam er een ongeken-
de koppigheid in hem op. Al sloeg de dichtstbijzijnde 
torenklok half zeven en al wist hij heel goed dat hij zou 
moeten zeggen: Ja, ik heb getreuzeld onderweg, hij 
ging op een bankje zitten op het pleintje aan het begin 
van de straat waar zijn ouderlijk huis was, haalde de 
nachtegaal uit zijn zak en liet hem kwinkeleren. De 
nachtegaal troostte en verzachtte elk wrang gevoel. Die 
hielp hem bij het vinden van een overgang uit zijn die-
pe neerslachtigheid naar pure blijmoedigheid.  
 Hij voelde immers niet alleen droefenis en verdriet, 
maar diep van binnen onder de zware schaduw laaide 
rood en warm de vlam van de jonge levensvreugde en 
een onuitgesproken, altijd tot zwijgen veroordeeld ge-
luksgevoel wilde een keer gaan zingen. Het jubelde in 
de lauwe lucht, de lichte lentehemel in, met de stem 
van de nachtegaal.  
 
Georg trof zijn vader niet thuis. Hij was er wel ge-
weest, had zich omgekleed en was naar een ambtena-
renvergadering in het stamcafé gegaan. Moeder en 
zoon zeiden niet hardop wat een feest het alleen-zijn 
voor hen was. Georg had nu spijt van elke minuut die 
hij op weg naar huis verdaan had. De kamer leek op-
eens vertrouwd en vriendelijk, de lucht leek zuiverder 
en de lamp leek helderder te schijnen dan anders. Er-
onder stond in een glas een bosje viooltjes; die was me-
vrouw Walcher komen brengen.  
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 Georg boog zich erover om en de tere geur op te 
snuiven: ‘Wat aardig van mevrouw Walcher;’ hij glim-
lachte ondeugend tegen zijn moeder. ‘Heeft ze die ook 
van het land, net als laatst weer dat haasje?’  
 Agnes kreeg een kleur. Had Schorschi haar door? Ze 
ontweek zijn blik, gaf geen antwoord en zei alleen 
maar: ‘Van vader moest ik zeggen dat je moet leren.’  
 ‘Best,’ zei hij overmoedig en gooide zijn schooltas 
met een grote boog op de sofa, zodat de tas er met een 
vrolijk hupje landde.  
 ‘Maar Georg, je bent vandaag zo anders!’  
 ‘Ja, ja, moeder!’ Hij rende op haar af en sloeg zijn ar-
men om haar heen.  
 Ze protesteerde: ‘Doe normaal!’  
 ‘Nee, normaal ben ik vandaag niet. Ik moet je om-
helzen en je kussen, je lieve gezicht en je lieve handen. 
Elke vinger krijgt een kus.’  
 Vooruit dan maar! Ach, de tederheid van haar kind 
deed haar goed. ‘Maar kom nou aan tafel, anders wordt 
het eten koud.’  
 En ze gingen aan tafel en aten en lieten het zich 
smaken en babbelden en dachten niet aan morgen en 
waren zo gelukkig als arme mensen die helemaal in het 
heden leefden, van het ogenblik genoten en niet naar 
de toekomst keken, die niets goeds kon brengen.  
 Na het eten ging moeder achter de naaimachine zit-
ten om nog een uurtje te werken. De oude naaimachi-
ne, die de laatste tijd maar moeilijk in beweging te krij-
gen was en ook al een paar keer geweigerd had, liep 
vandaag gesmeerd. Wat was er gebeurd? Gisteren 
dacht moeder nog dat het oude, trouwe dingen niet 
meer bruikbaar was en niet eens in de fabriek gerepa-
reerd kon worden. Wat er gebeurd was? Vader had 
hem uit elkaar gehaald en hem prima gerepareerd.  
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 ‘Vader?’ Dat gaf Georg te denken. ‘Heeft vader dan 
geleerd hoe je naaimachines moet repareren?’  
 ‘Vast niet. Maar weet je, vader kan veel wat hij niet 
geleerd heeft, hij heeft overal talent voor.’  
 Hij had het niet geleerd en hij kon het, omdat hij ta-
lent had. Iets kunnen wat je niet geleerd hebt, is dus ta-
lent hebben. Georg verzonk in gepieker.  
 ‘Maar moeder, ik heb toch ook talent?’  
 Ze moest lachen. Het klonk echt alsof hij twijfelde. 
‘Nou, ik denk dat je het vaak genoeg hoort om het te 
weten,’ en ze aaide hem teder over zijn warrige blonde 
haar.  
 ‘Was het maar waar, moeder, was het maar waar.’ 
Hij slikte iets weg en bevochtigde zijn droge lippen met 
zijn tong. De treurigheid na het gesprek met Pepi wilde 
weer opkomen, maar door de aanwezigheid van zijn 
moeder gebeurde dat niet. Zijn hart ging open en gaf 
alle geheimen prijs. Alles wat hij tot nu toe in stilte had 
gedacht, zei hij nu hardop en terwijl hij dat deed, werd 
er veel duidelijk wat hij zichzelf nooit had toegegeven. 
De moeite die hij met leren had en dat hij het zo moei-
lijk vond om iets uit zijn hoofd te leren. Anderen leer-
den veel makkelijker uit hun hoofd en onthielden het 
veel langer.  
 ‘Je hebt niet zo’n goed geheugen,’ zei zijn moeder en 
dacht: dat komt vaak voor bij heel talentvolle mensen. 
Zoiets zei ze ook tegen haar zoon. Hij haalde zijn 
schouders op.  
 ‘Je zegt zelf: wie talent heeft, kan ook iets wat hij 
niet geleerd heeft. Ik heb misschien niet zoveel talent 
voor leren op school. Maar misschien wel voor iets an-
ders… Zingen op de lagere school vond ik zo fijn. 
Daar kreeg ik altijd een “uitmuntend” voor… En – 
weet je nog, die fluit? Ach, had ik maar fluit mogen 
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leren, of zelfs viool… Nu heb ik alleen maar – zal ik 
het zeggen? Zal ik dat doen? Ja? – blijf rustig zitten.’  
 Hij stond op en ging naar de donkerste hoek van de 
alkoof en vandaar vlogen zacht de tonen van de nach-
tegaal naar zijn moeder. Ze keek verbaasd, legde haar 
handen in haar schoot en luisterde en hoorde niet dat 
de keukendeur openging en nu ook de kamerdeur.  
 ‘Half elf,’ zei Pfanner, terwijl hij binnenkwam, ‘en je 
bent nog op, en waar is de jongen?’  
  
Hij was in een slecht humeur.  
 In de vergadering was een voorstel dat Pfanner en 
een paar oudere ambtenaren gedaan hadden afgewe-
zen. Bij de gemeenschappelijke avondmaaltijd was 
Obernberger daarna verschenen met een mandje fles-
sen in zijn machtige rechterhand en hij had op zo’n 
goede, bescheiden manier bordeaux en champagne ge-
serveerd, dat zelfs de plaatsvervangend directeur zich 
verwaardigde om een glaasje aan te nemen. Alleen 
Pfanner weigerde bruusk. Een door een “slotenmaker” 
aangeboden dronk was voor hem in gif veranderd. Tot 
vervelens toe schepte Obernberger weer op over zijn 
Pepi en hij vertelde zo leuk en trots over de dwaze 
streken van de jongen, dat Pfanner zich op het laatst 
niet meer in kon houden: ‘Als die van mij dat uithaalde, 
zou ik het hem betaald zetten!’  
 Er waren meteen verontschuldigingen voor Pepi ge-
komen en liefdevolle lof voor de goede jongen die hij 
was, ondanks al zijn overmoed, en wat had hij een gou-
den hart – en wat een talent! De leraren twijfelden er 
niet aan of hij zou dit jaar de beste leerling worden.  
 De beste leerling – de zoon van de slotenmaker! 
Pfanner had opeens een bittere smaak in zijn mond en 
het eten stond hem tegen. Zijn Georg was alleen in de 
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eerste klas de beste geweest, in de tweede klas de op 
één na beste en nu in de derde was hij waarschijnlijk 
maar op drie na de beste. Hij had een voldoende ge-
haald voor Grieks en een ruime voldoende voor meet-
kunde. Waar moest dat heen, als hij van nu af aan niet 
meer de beste was? En waar moest dat heen, als hij elk 
jaar verder achterbleef met zijn prestaties? Pfanner had 
het idee dat alles al verloren was, dat alle moeite voor 
niets was geweest en dat alle offers voor niets waren 
gebracht. Zijn zoon zou uiteindelijk ook niets anders 
worden dan zijn vader, een armzalige lage ambtenaar. 
Die zoon, die alle hulpmiddelen aangeboden kreeg en 
die zijn hand maar hoefde op te houden. Maar het ging 
te goed, hij werd overmoedig en hij liet de zaak verslof-
fen. Vol verbittering en van plan om de teugels strak-
ker aan te halen was Pfanner thuisgekomen. Daar zat 
zijn vrouw te niksen in de kamer en te luisteren naar de 
vogelzang die zijn grote jongen nadeed, verstopt in de 
alkoof.  
 ‘Schaam je je niet?’ snauwde hij, toen Georg op zijn 
bevel naar voren kwam. ‘Heb je nog een beetje eerge-
voel in je lijf of hoe zit dat? Wat heb je daar in je hand? 
Laat zien!’  
 De jongen gehoorzaamde. Het idee om zich te ver-
ontschuldigen kwam niet eens in hem op. Pfanner 
hoorde alles en zijn misnoegen en verontrusting ken-
den geen grenzen. Die jongen was echt op het verkeer-
de pad. Hij was bijna veertien en speelde nog met een 
lokfluitje of wat het was. Speelde dag en nacht, ja, ja – 
herinnerde hij zich nu – hield zijn ouders ook nog voor 
de gek. Wanneer hij ’s avonds moest leren, vielen zijn 
ogen dicht, maar spelen kon hij tot diep in de nacht. 
‘Wacht maar… Hier met die flauwekul!’  
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 Nutteloos verzet van de zwakste, een snelle over-
winning van de sterkste, een armzwaai… Het raam 
stond open – de nachtegaal vloog eruit.  
 Agnes kromp ineen. Georg stond met wijdopen 
ogen: ‘Vader, mijn enige pleziertje!’ schreeuwde hij en 
wat er ook gebeurde, de hardste woorden, de wreedste 
klappen, hij moest huilen om zijn “enige pleziertje”, 
huilen, snikken, zich op de grond laten vallen en kron-
kelen van troosteloosheid en wanhoop. Dat zijn vader 
tekeerging hoorde hij niet, dat zijn vader een knoop in 
zijn zakdoek legde zag hij niet en dat hij de ene klap na 
de andere kreeg voelde hij niet. Hij wist en voelde al-
leen maar dat hij een arm kind was en dat zijn liefste 
bezit hem altijd werd afgenomen.  
 ‘Sta op! Houd op! Nu meteen!’ raasde Pfanner en 
had niet het minste medelijden met het kind, dat einde-
lijk overeind kwam en hevige moeite deed om zijn 
snikken te onderdrukken. Zijn vaders woede vroeg 
juist nog om een hoofd om tegen tekeer te gaan. Wie 
was de schuld van die schandelijke lichtzinnigheid van 
de jongen, wie steunde hem daarbij? Zijn moeder, zijn 
misdadig zwakke, dwaze moeder! Als het niets werd 
met de jongen, als hij opgroeide voor galg en rad – le-
digheid is des duivels oorkussen – als hij ellendig ten 
onder ging, was haar geweten daarvoor verantwoorde-
lijk en ze zou ooit rekenschap moeten afleggen.  
 Pfanner verstond de kunst om zijn omgeving het 
zwijgen op te leggen. Zijn vrouw gaf geen kik. Tot op 
zekere hoogte was ze in de loop van haar huwelijk ge-
wend geraakt aan zijn mateloze overdrijven en nu was 
ze zelfs blij dat zijn verwijten háár troffen. Zo diende 
ze tenminste een tijdlang als schild voor haar jongen.  
 Haar man raasde en tierde en daarbij trok hij zijn 
jasje en zijn vest uit en hing die zorgvuldig over een 



 25 

stoel. Zelfs in zijn woede tegen zijn naasten ging hij 
nog netjes om met zijn spullen. Nu viel er een stilte, 
maar alleen als voorbereiding tot een nieuwe verschrik-
king, tot de vraag: ‘Is je huiswerk af?’  
 ‘Ik zal het morgen doen,’ antwoordde Georg bang 
en aarzelend. ‘Morgen is het zondag…’  
 ‘Ja, ja. Laat je huiswerk zien!’ Pfanner keek het door. 
‘Een fabel uit het Duits in het Latijn vertalen. Griekse 
grammatica leren: onregelmatige verbuigingen. Meet-
kunde: drie sommen. Geschiedenis: herhaling, van de 
Kruistochten tot Rudolf von Habsburg. En daarvan 
nog niks gedaan? Niks? Dat moet allemaal nog mor-
gen?’ Hij decreteerde: ‘Geschiedenis vandaag nog her-
halen, goed doorlezen. Als je ’s avonds iets goed door-
leest, ken je het de volgende morgen feilloos.’  
 ‘Het zijn zesentwintig bladzijden,’ durfde Georg te 
zeggen.  
 ‘Tweeëntwintig, er zijn vier bladzijden illustraties 
bij.” Hij legde het boek voor hem neer: ‘Ga zitten en 
leer!’  
 De jongen deed wat hem gezegd werd. Goed, goed, 
hij ging leren. Dat hij moe en slaperig was, wat maakte 
dat uit, hij vond alles best en hij leerde. Als hij zich 
dood kon leren, zou hij dat doen. Als hij dood was, 
had hij rust, en zijn moeder had rust en hoefde zich 
om hem niet te laten uitschelden. Zo begon hij te le-
zen: Al de eerste eeuwen dreven vroomheid en diep geloof de 
christenen naar de heilige plaatsen…  
 
Op mooie zondagmiddagen maakte Pfanner regelmatig 
een wandeling en Georg mocht mee. Een genoegen 
waarvan zijn moeder allang vrijwillig afgezien had en 
waarvan de jongen treuriger terugkwam dan hij wegge-
gaan was. Met zijn vader wandelen betekende voorbij-
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gaan aan elk plezier en elk genot. Verderop, in het vro-
lijke Prater, waren schietwedstrijden, je kon met een 
luchtschip mee of in de draaimolen en er waren toneel-
voorstellingen, wassenbeeldenmusea, een dameskapel 
en zigeunermuziek. En een aquarium en een panorama 
en nog veel moois, waarover Georgs medeleerlingen 
konden vertellen. Als hij een toespeling durfde te ma-
ken of vroeg: ‘Ben je al eens in het Wurstelprater ge-
weest? Heb je de zigeuners al eens horen spelen?’ ant-
woordde zijn vader vol minachting: wat je in het Wur-
stelprater te zien en te horen kreeg, was allemaal rom-
mel, waar alleen onontwikkelde en ruwe mensen ple-
zier in hadden. Met een grote boog liep hij om alles 
heen wat zijn eigen nieuwsgierigheid kon wekken of 
hem kon verleiden tot een fijne dag: één keer per jaar, 
nee – één keer in vele jaren. Hij wilde het niet! Hij 
wilde niet onnodig een paar gulden uitgeven die op het 
spaarbankboekje van de jongen gezet kon worden.  
 Toen ze thuiskwamen, stond er goed en lekker 
avondeten te wachten.  
 ‘Omdat het vandaag zondag is,’ zei Agnes ter ver-
ontschuldiging, omdat Pfanner haar weer verweet dat 
ze geld verkwistte.  
 Er was een verdenking bij hem opgekomen die hij 
niet uitsprak, maar die hem kwelde en die tenietgedaan 
of gerechtvaardigd moest worden. Kortgeleden had hij 
geïnformeerd naar de prijzen van levensmiddelen, hij 
had zitten rekenen en was tot de conclusie gekomen 
dat de uitgaven die zijn vrouw zich voortdurend per-
mitteerde, onmogelijk gedaan konden worden met het 
haar ter beschikking gestelde huishoudgeld. Zou ze 
voor het extrageld gewerkt hebben? Belachelijk! Als 
zoon van een arme naaister wist hij wat zijn moeder 
verdiend had met twaalf uur hard werk per dag. Zijn 
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vrouw, die geen hulp in de huishouding had, moest 
hem niet proberen wijs te maken dat ze regelmatig bij 
kon verdienen. Hoe kwam ze dan aan het geld voor die 
extra uitgaven? Pfanner nam geen genoegen meer met 
de ontwijkende antwoorden die ze gaf. Op een dag on-
derwierp hij haar aan een scherp verhoor en doordat ze 
in het nauw gedreven werd en het walgelijk en verne-
derend vond om telkens nieuwe uitvluchten te verzin-
nen – bekende ze.  
 Ja, ze verkocht dingen, ze beleende dingen, ze gaf 
het laatste wat ze had, om te zorgen dat haar kind, dat 
in voortdurende geestelijke spanning leefde, behoorlijk 
te eten kreeg in de jaren van zijn ontwikkeling en zijn 
sterkste groei.  
 Pfanner werd kwaad en hoonde: wat had hij die ze-
ven jaar dan gehad? Wie had er naar zijn eten ge-
vraagd? Vergeleken met hem groeide Georg op als de 
zoon van een hofraad. Hijzelf had op zijn veertiende 
moeten werken voor zijn brood, in de letterlijke zin 
van het woord! En nog niet eens voor vers brood. Hij 
had de ontberingen prima doorstaan en hij was altijd 
gezond gebleven. Waarom zou zijn zoon anders in el-
kaar zitten dan hij en als een slappeling in de watten 
gelegd moeten worden?  
 Voor het eerst in haar lange huwelijk hield Agnes 
voet bij stuk tegen haar man. Het ogenblik dat ze zo 
gevreesd had, was gekomen en ze was sterker dan ze 
gedacht had. Rustig liet ze Pfanners aanklachten over 
zich heen gaan en toen hij haar verweet dat ze hem 
misleid had, piekerde ze over een mogelijkheid om 
hem nog langer te misleiden. Het moest, omwille van 
de jongen.  
 Zo taai als zijn vader was geweest was de matte, op-
geschoten jongen niet, die nu binnenkwam met een 
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‘Goedenavond, vader en moeder!’ en zwaar ademend 
bij de deur bleef staan, alsof de drukkende, onweerach-
tige sfeer in de kamer hem beklemde.  
 
Een paar dagen later vierde Georg zijn veertiende ver-
jaardag. Hij had van school twee goede cijfers meege-
bracht. Met plechtige ernst en met de waarschuwing 
dat hij het kostbare cadeau moest ontzien, overhandig-
de zijn vader hem een nieuw zomerpak, een mooie pet 
en een paar stevige schoenen. ’s Middags bleef Pfanner 
langer dan anders aan tafel zitten en toen Agnes de ka-
mer uit was, praatte hij uitvoeriger en vertrouwelijker 
met Georg dan anders.  
 Hij wist wel dat moeder hem wreed noemde en 
vond dat hij te veel vroeg van zijn zoon. Als het aan 
haar lag, zou die het er nu van nemen, de school de 
school laten en alleen doen waar hij zin in had. Maar 
dan? Hoe zou de toekomst eruitzien na een verdane 
jeugd? En het ging toch om de toekomst? Uitgerust 
met de macht van de kennis moest Georg zijn toe-
komst tegemoetgaan. Maar zonder moeite veroverde je 
geen kennis. Wilde hij een lafaard zijn, die voor inspan-
ning vluchtte, of de held die zich inspande, worstelde 
en overwon? De enige goede overwinning was die eer-
ste. Zonder die overwinning kwam je er niet.  
 ‘Je moet hoog mikken!’ riep Pfanner. ‘Je bent nu 
geen kind meer en ik kan je zeggen: het doel dat je je-
zelf moet stellen is staatsman worden. Iemand die met 
superieure intelligentie en met sterke hand de duivels 
van de tweedracht bedwingt die ons land verscheuren, 
die de grote leus “Gelijk recht voor allen” van de lip-
pen in de harten plant en die in daden omzet en ons 
eensgezind, groot en gelukkig maakt. Stel je voor dat je 
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een man bent die dat kan! Hij zou de redder, de verlos-
ser en de afgod van zijn volk zijn!’  
 Georg luisterde vol bewondering. Dat zijn vader 
met hem sprak als met een gelijke, maakte hem onein-
dig trots. Het geloof in zichzelf, dat aan het wankelen 
gebracht was, werd weer wakker. ‘Een fatsoenlijk mens 
zijn is heel wat en een middelmatig mens kan daar ge-
noegen mee nemen,’ had zijn vader onder andere ge-
zegd, ‘maar een hoogbegaafd persoon is aan zichzelf 
en anderen verplicht een groot man te worden. Bij hem 
komt het alleen aan op de wil, op het onwrikbare be-
sluit…’  
 Georg kon die avond niet in slaap komen. Hij had 
de toekomstbeelden die zijn vader ontworpen had, te 
levendig voor ogen. Wat een staatsman deed, kon hij 
zich overigens moeilijk voorstellen; hij zag zichzelf 
voorlopig op het spreekgestoelte, voor een vergadering 
die hem met honend geroep ontving; iedereen keek vij-
andig en alle gezichten zeiden “Nee!”. En hij begon te 
spreken en langzamerhand verstomde het geroep en 
van de gezichten verdween de jaloerse uitdrukking; er 
kwam belangstelling en instemming en die begonnen 
zich te uiten, eerst maar bij enkelen, maar daarna steeds 
vaker en ten slotte bij iedereen. Hij had zijn toehoor-
ders meegesleept door de macht van zijn woorden. En 
iedereen, van de eerste tot de laatste, zag in hem de lei-
der en volgde hem gewillig en enthousiast, want ze wis-
ten: wat hij wilde was het goede en het wijze, en de 
weg waarop hij hen leidde was de weg naar hun heil.  
 Als hij voortaan naar school ging, bleef hij niet meer 
bij Salomon staan. Hij dankte voor de vriendelijke ge-
baren en buigingen van de marskramer met een korte 
groet. Maar één keer bleef hij toch staan. Salomon had 
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hem wel heel smekend aangekeken en vroeg wel heel 
droevig: ‘Heb ik iets misdaan, ben je boos?’  
 ‘Hoe kom je erbij?’ antwoordde Georg, ‘waarom 
zou ik boos op je zijn?’  
 Salomon dacht dat nu eenmaal. Misschien was de 
nachtegaal toch niet bevallen, je kon er immers niet in 
kijken, en misschien wilde Georg een andere. Salomon 
was bereid hem een andere te geven, voor de halve 
prijs.  
 ‘Een andere, voor de halve prijs,’ zei Georg. Het was 
heel verleidelijk om op het lokkende aanbod in te gaan. 
Maar hij hield voet bij stuk en overwon na een korte 
tweestrijd.  
 ‘Nee, nee, ik hoef geen nachtegaal meer, ik wil er 
geen!’ riep hij. ‘Ik ben nou veertien en ik hoor niet 
meer te spelen! Ik moet leren, ik moet de beste leerling 
zien te blijven, ik mag nergens anders aan denken dan 
aan leren!’  
 Dat plan voerde hij uit.  
 
Er kwamen dagen dat zijn vlijt grensde aan bezeten-
heid. Ze gingen voorbij en brachten een huiveringwek-
kende uitputting teweeg. Niemand, zelfs zijn moeder 
niet, vertrouwde hij toe wat er die tijd in hem omging. 
Ik word nog gek, dacht hij. Ik heb geen bloed en geen 
hersenen in mijn hoofd; in mijn hoofd is het wit en 
leeg. Het leren heeft alles opgevreten en moet nu ook 
stoppen, omdat er niks meer te vreten is. Dat is heel 
natuurlijk en heel stom en een pijnlijke toestand, waar 
je niet aan kunt ontkomen…  
 Verdwaasd zat hij achter zijn boeken en juist in die 
tijd verwaardigde Pepi zich om toe te geven aan een 
vlaag van ijver; hij kwam hem achterna en haalde hem 
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met grote sprongen in. Voor elke beurt kreeg hij een 
“uitmuntend”.  
 En weer vroeg Georg: ‘Hoe doe je het, dat je het al-
tijd weet? Vertel eens hoe je het doet?’  
 Pepi stak zijn handen in zijn zakken en schopte met 
zijn benen, alsof hij ze weg wilde slingeren: ‘Vervelend, 
hoor! … Domme vragen! …’ Hij was zo goed om in 
afgebroken zinnen te antwoorden. Zijn vader zong een 
toontje lager, omdat hij gedreigd had zichzelf dood te 
schieten. Daarom deed hij ook iets terug en liet zijn ge-
nie de vrije teugel: ‘En nu doe ik hem het plezier om 
de beste te worden.’  
 ‘Ja, ja, als dat lukt!’  
 ‘Als dat lukt?’  
 ‘Helemaal zeker is het toch niet? Rott is er nog en 
Bingler.’  
 ‘Ik word de beste,’ herhaalde Pepi opschepperig. 
‘Alles gaat zoals ik wil – precies zo!’  
 ‘Zoals jij wilt?’  
 ‘Precies zo. Dat snap jij niet. Natuurlijk snap jij dat 
niet, arme blokker. Omdat je maar een blokker bent, 
kun je het niet begrijpen. Jij wilt het, maar ik kan het.’  
 Georg zette een hoge borst op: en ik ook, wilde hij 
zeggen, maar zijn stem brak…  
 Het was of de grond onder hem wegzakte en of er 
tussen hem en de begenadigde klasgenoot een onover-
brugbare kloof gaapte. Aan de overkant, midden in 
vruchtbare velden waarop alles groeide en bloeide, 
stond Pepi en waar hij zijn voet neerzette, ontsprong 
een bron en wat zijn hand aanraakte werd een heerlijke 
vrucht. En hij stond aan deze kant, op een schrale, ste-
nige bodem, die alleen alleen tegenstribbelend en met 
tegenzin de beschaduwde tak en de voedzame halm 
prijsgaf.  



 32 

 Waarom dat schrijnende onrecht, waarom voor de 
ander alles en voor hemzelf zo bitter weinig?  
 Pepi keek naar zijn stille strijd en grijnsde honend. 
‘Blokker!’ zei hij. ‘Blokken komt van blok en een blok 
is een dom ding.’ Een wilde woede overmande Georg. 
Hij sprong op Pepi af en greep hem bij zijn keel.  
 De onverwachts aangevallene brulde en verdedigde 
zich met handen en voeten, en al gauw waren de twee 
omringd door een joelende bende, die meevocht, bijna 
allemaal aan de kant van Georg. Ieder afzonderlijk 
vond het heerlijk om de veelbenijde, veelgehate Pepi 
een keer goed te zien verliezen. Flink toegetakeld en 
met gescheurde kleren verliet hij het strijdtoneel. Dat 
gebeurde niet ver van school en op de hoek van de 
straat stond Salomon, die gespannen had staan kijken. 
Hij liep met Georg mee en feliciteerde hem, maar Ge-
org gebaarde dat dat niet hoefde. Hij had iets gedaan 
wat inging tegen zijn hele karakter; hij schaamde zich 
voor zijn succes en keek met ontzetting naar zijn nieu-
we jasje, waarop de sporen van de vechtpartij te zien 
waren. Nu begon hij te rennen, om eerder thuis te zijn 
dan zijn vader. Badend in het zweet ging hij de keuken 
in, hield zijn oor tegen het sleutelgat en luisterde. Alles 
was stil, alleen de naaimachine snorde, en moeder was 
alleen. God zij geloofd en geprezen! Haastig ging hij 
naar binnen en ratelde het verhaal af van zijn nieuwste 
avontuur: ‘En nou moet je mijn jasje repareren, moe-
der, je moet mijn jasje repareren!’  
 
Ze aten zwijgend. Er heerste een gedrukte stemming in 
huis. Pfanner zat nog steeds te mokken tegen zijn 
vrouw. Hij had de lommerdbriefjes van alle door haar 
beleende dingen ingenomen om ze een voor een te los-
sen. God weet hoe bitter dat zou zijn. Elke gulden die 
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hij naar de lommerd bracht, werd onttrokken aan het 
spaarbankboekje van zijn zoon, aan diens toekomstige 
vermogen, waaruit de kosten van de promotie en het 
vrijwilligersjaar betaald moesten worden. Er waren mo-
menten dat hij de schuldige aan die roof haatte. Zij kon 
die schuld niet ongedaan maken, maar hij kon haar la-
ten boeten en laten lijden. Dag in, dag uit werd diezelf-
de marteling herhaald. Dag in, dag uit wilde hij het 
huishoudboekje zien, liep elke post na en maakte over-
al aanmerkingen op. Op een geraffineerde manier ver-
nederde hij met zijn demonstratieve wantrouwen de 
moeder in het bijzijn van het kind.  
 ‘Wie één keer bedrogen heeft, het doet er niet toe 
waarom, blijft bedriegen! Voor zo iemand moet je op-
passen!’  
 Gepijnigd keek Georg naar haar en wierp haar ach-
ter zijn vaders rug kushandjes toe. Om hem werd ze 
beschaamd, hij was de onschuldige veroorzaker van 
haar ellende. En zij wist wat er in hem omging, hield 
zich in bedwang en deed haar best om de krenkingen 
gelaten en standvastig te ondergaan. Wat ware helden-
moed was, zag haar man als ongevoeligheid en hij 
maakte zijn minachting nog bijtender. Ook vandaag 
was het weer zo gegaan en Agnes kon zichzelf nog 
nauwelijks beheersen, toen er heftig aan de bel getrok-
ken werd. Ze gaf een schreeuw en ook Georg schrok. 
Het was heel ongewoon dat er rond deze tijd iemand 
binnengelaten wilde worden.  
 ‘Nerveus als een geëlektriseerde kikker,’ mompelde 
Pfanner. ‘Heb je nog nooit in je leven een bel gehoord? 
Ga kijken wie er is!’ beval hij zijn vrouw.  
 Ze stak gauw een kaars aan en rende de keuken in. 
Er werd al een tweede keer gebeld, nog ongeduldiger, 
nog heftiger dan eerst. Toen Agnes opendeed, stond 
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daar een grote, breedgeschouderde en goedgeklede 
man, die vroeg: ‘Is meneer Pfanner thuis?’  
 Wie kon dat zijn? Misschien een chef, de inspecteur 
of zelfs de hoofdinspecteur?  
 ‘Ja, hij is thuis,’ zei ze, ‘komt u binnen.’  
 Zonder te groeten, liep hij langs haar; hij dacht blijk-
baar dat ze de dienstmeid was en die vergissing vond 
ze best. Ze zag er in haar grijze, verbleekte jurk en haar 
opgelapte schoenen niet uit als de vrouw van een ko-
ninklijke en keizerlijke ambtenaar. Hoffelijk duwde ze 
de kamerdeur open voor de onbekende, bleef in de 
keuken en hoorde alleen nog haar man op een niet be-
paald respectvolle toon zeggen: ‘Meneer Obernberger? 
Wat verschaft me het genoegen?’  
 Obernberger deed de deur achter zich dicht: de 
meid hoefde het gesprek tussen Pfanner en hem niet te 
horen.  
 ‘Genoegen zult u van mijn bezoek niet hebben,’ ant-
woordde hij opgewonden, ‘ik kom me beklagen.’  
 Zozo! Dat kon vervelend worden. Pfanner had een 
slecht geweten. Was een van de minachtende opmer-
kingen die hij over Obernberger maakte overgebriefd 
aan de “slotenmaker”? Misschien ook aan een van de 
meerderen, bij wie de meester-slotenmaker in hoog 
aanzien stond? Wat een toestand! Pfanner verborg zijn 
ontzetting achter een bijzonder grimmig gezicht: ‘Ver-
telt u maar wat er is, neem geen blad voor uw mond. Ik 
kan wel wat hebben,’ zei hij.  
 Georg was opgesprongen om een stoel te halen. 
Obernberger ging zitten. Hij bekeek de jongen, die met 
neergeslagen ogen en krampachtig verstrengelde vin-
gers voor hem bleef staan, streng en onderzoekend.  
 ‘Meneer Obernberger! Meneer Obernberger!’ zei 
Georg zacht en smekend.  
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 O, als hij eerder aan meneer Obernberger had ge-
dacht, had hij zijn zoon niet geslagen. Meneer Ober-
berger was altijd zo vriendelijk tegen hem, als hij hem 
tegenkwam, en kortgeleden, toen hij Pepi met het rij-
tuig van school kwam halen, had hij Georg uitgenodigd 
om mee te rijden. Het zou heerlijk geweest zijn om de 
uitnodiging aan te nemen, maar hij durfde niet. Vader 
had zeker gezegd: ‘Ben je vergeten dat je niks aan mag 
nemen?’  
 Hoe langer Obernberger zijn blik op Georg liet rus-
ten, hoe milder hij keek en nu zei hij: ‘Weet je dat ik al 
op weg was naar de directeur om me over je te bekla-
gen? Maar ik wil je goede cijfer voor gedrag niet ver-
pesten en ik neem genoegen met een pak slaag thuis 
dat je vader je zeker zal geven, als hij hoort wat er ge-
beurd is. Meneer,’ zei hij tegen Pfanner, ‘Georg heeft 
vandaag na school mijn zoon aangevallen en hem ge-
wurgd, en anderen hebben zich ermee bemoeid en 
mijn Pepi is helemaal toegetakeld thuisgekomen met 
zijn rechteroog zo blauw en opgezwollen dat hij een 
paar dagen niet lezen en schrijven kan. En dat is ge-
beurd zonder enige aanleiding.’  
 ‘Zonder enige aanleiding?’ herhaalde Pfanner; hij 
kwam half overeind van zijn stoel en het was of hij zijn 
zoon te lijf wilde gaan.  
 ‘Niet zonder aanleiding,’ fluisterde Georg meer dan 
hij sprak. ‘Hij zei dat ik een blokker was. Blokker komt 
van blok en blokken zijn domme dingen, zei hij.’  
 Pfanner zweeg en ging weer op zijn stoel zitten. 
Obernberger keek getroffen.  
 ‘Is dat waar?’ vroeg hij, en Georg verzekerde: ‘Het is 
waar.’  
 ‘Eruit!’ riep Pfanner plotseling en wees met gestrekte 
arm naar de keukendeur.  
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 Buiten stond zijn moeder naast het fornuis, ze beef-
de over haar hele lichaam en vroeg zich af wat voor 
nieuw onheil er over haar Georg losgebarsten was. Hij 
ging naar haar toe, doodsbleek en groenige schaduwen 
liepen van zijn neus naar zijn mondhoeken: ‘Moeder, 
moeder!’ kermde hij, ‘wat gebeurt er nou met me?’  
 
In de huiskamer gebeurde echter het ongehoorde. 
Pfanner verontschuldigde zich voor zijn zoon. De jon-
gen was van nature schuchter en eigenlijk te zachtmoe-
dig voor een jongen. Als hij er een keer op los geslagen 
had, moest hij wel erg geprovoceerd zijn. Hij was ook 
volkomen eerlijk, verzekerde zijn vader, die hem nog 
nooit op een leugen had betrapt.  
 ‘Kunt u dat ook van uw Pepi zeggen?’ vroeg Pfanner 
en hij trok zijn speciale, militaire gezicht, dat hij zich 
had aangewend, toen hij lang geleden na een paar 
maanden dienst tot korporaal bevorderd was.  
 De goedmoedige Obernberger was nog steeds onder 
de indruk van de doodsangst op het gezicht van Ge-
org. De grote, brede man smolt gewoon tegenover de 
kleine, heetgebakerde Pfanner. Een geweldige sneeuw-
man tegenover een hoopje gloeiende kolen. Hij had 
geen reden om op de waarheidsliefde van zijn Pepi te 
vertrouwen, en omdat hij dat niet toe wilde geven, 
zweeg hij.  
 ‘Vraag uw Pepi maar eens eerlijk of mijn zoon hem 
echt zomaar geslagen heeft,’ zei Pfanner. ‘Oog in oog 
met de jongen en als wij erbij zijn, moet hij het herha-
len. Doet hij dat, dan nodig ik u uit voor een executie 
zoals die bij ons nog nooit heeft plaatsgevonden, al 
ben ik niet zachtzinnig tegen mijn jongen.’  
 Bij die afspraak bleef het. Meneer Obernberger, die 
als rechter gekomen was, verliet de woning van de 
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ambtenaar met het gevoel dat hij een nederlaag geleden 
had. Hij keek niet naar de twee die een diepe buiging 
maakten, toen hij door de keuken liep.  
 Georg ging hem voor, deed met deemoedige ijver de 
deur open en mompelde: ‘Neemt u me niet kwalijk, 
meneer Obernberger, neemt u me niet kwalijk!’ Zo 
zacht, met zo’n door angst en tranen verstikte stem, 
dat de in onaangename gedachten verzonken fabrikant 
het niet hoorde.  
 Toen Agnes en Georg weer de kamer in kwamen, 
had Pfanner een groot papier vol getallen voor zich lig-
gen, dat hij uiterst aandachtig bekeek. Georg pakte zijn 
schriften en ging aan het werk. Er verstreek een half-
uur, voor de vader zijn zoon aansprak en toen wonder-
lijk genoeg niet eens op een onvriendelijke manier. Hij 
keek of Georg klaar was met zijn huiswerk.  
 ‘Heb je al een beurt gehad met geschiedenis?’ vroeg 
hij.  
 ‘Nog niet.’  
 ‘Wat gek. Nog steeds niet?’  
 ‘Misschien morgen. We hebben morgen geschiede-
nis.’  
 ‘Nou, dan krijg je toch een uitmuntend?’  
 ‘Ik weet het niet, misschien.’  
 ‘Wat!’ schreeuwde zijn vader. ‘Weet je wat er ge-
beurt, als je geen uitmuntend krijgt? Weet je wat er ge-
beurt, als je een voldoende krijgt?’  
 ‘Ik weet het,’ antwoordde Georg toonloos.  
 ‘Dan ben je de beste leerling niet, luiaard!’  
 ‘Ik ben niet lui, vader.’  
 Stomverbaasd keek zijn vader op. Zijn vreedzame 
zoon was vandaag de held van een vechtpartij geweest 
en nu durfde hij hem tegen te spreken. Wat was er ge-
beurd? Was de man in de jongen wakker geworden? 
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Zou Georg uiteindelijk toch nog zo flink worden als hij 
hem altijd had willen hebben?  
 Agnes had haar hand op de arm van haar zoon ge-
legd, toen hij zijn vader tegensprak: ‘In godsnaam, 
Schorsch!’  
 ‘Stil,’ snauwde Pfanner, ‘laat hem uitpraten. Ik ben 
niet lui, beweert hij. Dus zeg op, het mag, het moet!’ 
drong hij aan.  
 ‘Ik zit de hele dag te leren,’ zei Georg. ‘Ik kan niet 
meer leren dan nu en ik weet niet wat ik moet doen dat 
jij tevreden bent.’ De roekeloosheid van de wanhoop 
kwam over hem en hij durfde eraan toe te voegen: ‘An-
dere ouders zijn al tevreden als hun kinderen een vol-
doende halen en ik moet allemaal uitmuntenden ha-
len… En ik moet me afbeulen… En ik…’ Hij kon niet 
verder, wrong zijn handen, sloeg met zijn voorhoofd 
op tafel en kronkelde van verdriet, zodat zelfs zijn va-
der schrok. Voor het eerst in zijn leven voelde hij zich 
radeloos tegenover zijn zoon.  
 ‘Ik heb al een voldoende voor Grieks!’ piepte Ge-
org. ‘Als ik nog een voldoende haal, ben ik de beste 
leerling niet meer. En ik krijg vast nog een voldoen-
de…’  
 Dat was te veel. Die woorden maakten een eind aan 
Pfanners lankmoedigheid. Alle zachtheid in hem ver-
hardde weer. Niet meer de beste leerling! Die jongen, 
die het in zich had om bij de besten te horen, wilde 
door de school kruipen met de grote menigte middel-
matigen? Schande!  
 ‘Jij blijft de beste leerling, of ik doe je bij een 
schoenmaker in de leer.’  
 ‘Doe dat maar, vader, doe dat maar! Maar waarom 
juist bij een schoenmaker?’ vroeg Georg buiten zich-
zelf. ‘Je kunt me ook naar meneer Obernberger sturen 
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en dan word ik meester-slotenmaker… Of ik kan mijn 
brood verdienen met muziek.’  
 ‘Georg, Georg, in godsnaam!’ herhaalde zijn moe-
der. Ze zag haar man witheet worden en zijn vuisten 
ballen: ‘Muziek? Best! Ik koop een draaiorgeltje voor 
je, dan kun je langs de deuren gaan en wachten op de 
kreuzers die ze uit het raam gooien.’ Georg drukte zijn 
kin op zijn borst en staarde naar de grond. Pfanner 
sprong op en gaf een harde klap op de nek van de jon-
gen: ‘Geen woord meer! En – wee je gebeente als je 
nog een keer met een slecht cijfer thuiskomt!’  
 ‘Ja, ja,’ mompelde Georg. Hij was nu helemaal niet 
bang meer. Des te beter, als hij niet meer thuis hoefde 
te komen. Vader hoefde zich niet meer aan hem te er-
geren en hoefde moeder niet meer om hem te kwellen. 
Was hij maar nooit geboren… Of was hij er maar niet 
meer – was hij maar dood!  
 De volgende morgen zweeg zijn vader op een vrese-
lijk dreigende manier. Met de wallen onder zijn rode 
ogen, die altijd wezen op een slapeloze nacht, zag hij 
eruit als een zieke. Hij ontbeet haastig, nam zijn papie-
ren onder zijn arm, zette zijn hoed op en ging de ka-
mer uit, zonder te reageren op de groet van zijn vrouw 
en zijn zoon. Ze hoorden hoe hij de keukendeur met 
een klap dichtsloeg.  
 Georg stopte de boeken en schriften in zijn school-
tas, was klaar, haalde ze er een voor een weer uit en 
stopte ze er weer in, langzaam en bedachtzaam. Moe-
der zei dat hij op moest schieten. Hij liet opeens alles 
liggen en staan en viel haar in haar armen, en zij drukte 
hem aan haar hart. Ze zeiden niets, er kwam geen aan-
klacht over hun lippen, maar van binnen brandde het. 
Wat zouden ze gelukkig kunnen zijn met zijn tweeën, 
als die eerzucht van vader er niet was, die blinde, dwa-
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ze eerzucht, die van een appelboompje dat God in zijn 
tuin had geplant de kracht van een eik verlangde.  
 Drie keer had Georg al gedag gezegd, maar hij was 
nog steeds niet weg.  
 ‘Je komt te laat, Schorsch!’ zei Agnes. ‘Schiet op, 
schiet op! En wees niet zo treurig,’ voegde ze eraan toe 
en aaide hem over zijn wangen.  
 ‘Je bent zelf treurig,’ zei hij.  
 ‘Ach – dat gaat wel over als ik aan het werk ben.’  
 ‘Tot straks dan,’ zei hij en stapte resoluut naar de 
deur en ging de trap af naar de eerste verdieping. Daar 
bleef hij staan, bedacht zich, keerde plotseling om en 
stormde de trap weer op, en toen hij boven was, zag hij 
zijn moeder voor de deur staan, nog steeds op dezelfde 
plek.  
 ‘Wat is er?’ vroeg ze, alsof ze wakker schrok, gooide 
haar hoofd in haar nek en probeerde een streng gezicht 
te trekken. ‘Heb je wat vergeten?’  
 ‘Ik heb je nog niet echt gedag gezegd,’ en hij viel 
haar om de hals en kuste haar stormachtig en teder.  
 
Op school kwam hij te laat. De eerste les was al een 
kwartier aan de gang, toen hij binnenkwam en op zijn 
plaats ging zitten.  
 ‘Waar zat je?’ fluisterde zijn buurman. ‘Je kreeg een 
beurt, maar je was er niet.’  
 ‘Pech, pech,’ mompelde Georg en deed alle mogelij-
ke moeite om op te letten. Hij had een vreemd gevoel 
in zijn hoofd. Het zoemde en het hamerde en de stem 
vanaf de katheder – anders een luide, krachtige stem – 
had geen klank. De woorden die hij zei waren ongearti-
culeerd en vloeiden als golven in elkaar over… Nog 
iets bijzonders! Het brede lokaal leek ongelofelijk lang 
te worden. Het was geen lokaal meer, het was een lan-
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ge gang vol vreemd kil, wit licht, en helemaal aan het 
eind stond een zwart streepje op een podium. Georg 
moest zich geweldig inspannen om te beseffen: dat is 
de leraar, die een verhaal vertelt.  
 Hij deed zijn ogen dicht, leunde achterover en 
dacht: vandaag kan ik niet leren. Maar na een tijdje 
werd het beter, hij kon zich losrukken aan de griezelige 
droomtoestand komen waarin hij geraakt was. De 
tweede les was begonnen. De man die nu sprak was 
een heel geliefde leraar in de hele school, de leraar ge-
schiedenis. Hij had een anders heel middelmatige leer-
ling een beurt gegeven en die deed het heel goed. 
Daarna kwam Georg. Ach, had hij maar net zoveel ge-
luk als zijn voorganger! Het leek te lukken. De leraar 
controleerde wat Georg net herhaald had en zei: 
‘Goed, op twee jaartallen na. Je krijgt een “goed”. Maar 
ik zou je liever een “uitmuntend” geven en daarom stel 
ik nog een paar vragen. Noem alle Duitse keizers op 
tot en met Rudolf I.’  
 Dat was niet zo’n moeilijke vraag. Vol zelfvertrou-
wen begon hij en kwam glorieus tot aan Otto III. Toen 
liet zijn geheugen hem in de steek – hij liet de geleerde 
en vrome keizer heel oud worden en maakte van Hein-
rich II de eerste Saliër.  
 De leraar haalde teleurgesteld zijn schouders op en 
onderbrak hem: ‘Dat gaat niet goed. – Iets anders! Ver-
tel maar het verhaal van Konradin.’  
 O – dat kende hij wel! Dat had hij zijn moeder ver-
teld en zo ontroerend dat ze ervan moest huilen. Kon-
radin was – nou ja – was koning Enzio… Of nee – En-
zio was juist Konradin…  
 Er klonk een nauwelijks onderdrukt, boosaardig ge-
giechel: Pepi lachte hem uit. De ogen van de leraar ke-
ken hem strak aan. Hij begreep dat die goede, 
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welwillende ogen heel bezorgd vroegen: Het gaat toch 
wel goed?  
 Hij had willen schreeuwen: Nee! Ik ben helemaal in 
de war!  
 ‘Jammer,’ zei de leraar, ‘maar – zeg nou zelf – wat 
voor cijfer heb je verdiend?’  
 Georg fluisterde iets onverstaanbaars. De leraar 
dacht dat hij bedankte. De jongen wist vandaag niets, 
maar raadde veel en wel het innige medelijden dat zijn 
leraar met hem had.  
 Voor de derde les begon, verliet hij de school en liep 
langzaam de straat uit. Het was een lentedag met een 
zomerse zon, een onbewolkte hemel en een lucht nog 
zonder stof en nevel. Georg liep met wijdopengesper-
de, glazige ogen tussen de mensen door, die elkaar in 
de hoofdstraat van de voorstad verdrongen. Sommigen 
viel het op hoe verdwaasd hij eruitzag.  
 Niemand had zin en tijd om te vragen wat er aan de 
hand was. Een timmermansjongen, die een handkar 
trok en tegen wie hij opbotste, riep: ‘Hé, waar zit je 
hoofd? Aan je pet vast?’  
 Onwillekeurig greep Georg naar zijn hoofd. Hij was 
blootshoofds, had zijn pet op school gelaten en ook 
zijn boeken en schriften. Dat gaf niet. Niemand zou er-
naar vragen. Hij kon immers niet meer naar huis. 
‘Waag het niet met een slecht cijfer thuis te komen!’ 
Die woorden dreunden de hele tijd in zijn oor. Nu 
moest hij het krijgen, het slechte cijfer, het eerste dat 
echt slecht was. Wat zou zijn vader nu met hem doen? 
En wat zou moeder het erg vinden… Nee, nee, vader 
en moeder, hij durfde het niet, hij kwam niet meer te-
rug, hij ging naar waar al veel ongelukkige leerlingen 
waren gegaan: naar de Donau. En hoe langer hij die 
ene gedachte voor zich zag als het onvermijdelijke, hoe 
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meer hij zich ermee verzoende. Die gedachte met de 
donkere kern had een verblindende atmosfeer en be-
gon een grote helderheid te verspreiden. Het werd nu: 
ik moet naar de Donau, maar dat wil ik ook, graag 
zelfs. Wat is het goed om dood te zijn en niet meer te 
hoeven horen: leren! Wat goed ook, als er geen onenig-
heid meer tussen zijn ouders was. Maar je pleegt zelf-
moord, ging het door hem heen, en zelfmoord is een 
doodzonde. Hij huiverde. ‘Lieve God! Goede God!’ 
kreunde hij keek smekend op naar de hemel. ‘Reken 
me mijn dood niet aan als zonde! Ik wil niet zondigen, 
ik wil sterven voor de lieve vrede van mijn ouders. 
Mijn dood is een offerdood.’  
 Een offerdood!  
 Aan dat woord klampte hij zich vast en het gaf hem 
troost. De wanhoopsdaad veranderde zo in een hel-
dendaad en de zware schuld in martelaarschap. Het 
steeg op voor het arme, dwalende, zoekende kind als 
een ster in de nacht. Geen overweging, geen overleg, 
geen twijfel meer en niet het geringste vermogen om 
zich iets anders voor te stellen, alleen het razende, on-
bedwingbare verlangen om verlossing te krijgen en ver-
lossing te brengen.  
 
Hij was aan het eind van de straat gekomen en sloeg de 
zijstraat in die uitkwam op de kade. Loodzwaar van 
vermoeidheid waren zijn armen en benen, zijn hoofd 
brandde en hij raakte bijna bewusteloos van de pijn. 
De Donau was een koel, zacht bed, daar vond je rust 
en lafenis. Maar daar zien te komen! Een doffe angst: 
ze gunnen me de verlossing niet, ze zitten achter me 
aan, ze achtervolgen me, dreef hem voort. Hij begon te 
rennen, maar had het gevoel dat hij niet van zijn plaats 
kwam. Het was verschrikkelijk om nog een keer zo’n 
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erge strijd tegen het onoverwinnelijke te moeten leve-
ren.  
 ‘Waar moet dat heen? Waarom heb je zo’n haast?’ 
zei een bekende stem. De marskramer stond voor hem.  
 ‘Jij hier?’ zei hij, ‘jij hier, Salomon?’  
 Hij nam even de tijd om afscheid te nemen van de 
arme jongen. Ook Salomon was er slecht aan toe, die 
niets liever wilde dan naar de school gaan die Georg 
ontvlucht was, en die van de vroege morgen tot de late 
avond heen en weer moest lopen in het stof en de 
brandende zon, en hij zag er zo ziek uit, en zijn tengere 
gestalte was al helemaal scheef van het dragen van de 
zware kist. Ja, wie zware dingen te dragen kreeg, die 
raakte misvormd. Arme Salomon, die door de bewaker 
verjaagd werd en bedreigd met opsluiting, als hij volko-
men uitgeput even op een bankje wilde rusten. Door, 
door op vermoeide voeten in de afgetrapte, scheefgelo-
pen laarzen… Georgs blik gleed eroverheen en plotse-
ling bukte hij, trok snel zijn nieuwe schoenen uit en 
legde die op de kist.  
 ‘Neem ze maar, ik heb ze niet meer nodig,’ zei hij en 
– lachte. Ja, waarachtig: Salomon bezwoer later dat Ge-
org gelachen had, en hoe onuitsprekelijk verdrietig dat 
lachen geklonken had, besefte hij pas later, toen alles 
voorbij was. In zijn blije verbluftheid had hij eerst al-
leen maar oog voor de goede, mooie schoenen, die 
hem uit de hoorn des overvloeds toegevallen waren. 
Toen hij besefte dat Georg zijn schoenen helemaal niet 
weg mocht geven en hem vast voor de gek hield en 
toen hij omkeek en riep: ‘Jongeheer! Jongeheer!’ – 
drong er al luid geroep van stemmen tot hem door: ‘In 
het water!’ – ‘Erin gesprongen!’ – ‘Help! Help!’ Van 
alle kanten kwamen ze aanrennen, kropen langs de 
steile oever naar beneden, en stonden daar met uitge-
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stoken nek en met ontzetting of stompzinnige of ver-
foeilijke nieuwsgierigheid op hun gezichten te wijzen: 
‘Daar! Zie je hem?’  
 Mensen maakten aanstalten om hem te redden – 
maar vergeefs. Een stroomversnelling had het drijven-
de lichaam gegrepen en met het hoofd tegen een brug-
pijler geslingerd.  
 Gillend drong Salomon door de menigte naar de oe-
ver. De schoenen had hij weggegooid en hij liet zijn 
waren achteloos slingeren… God! God! In het water 
gesprongen – de dood ingegaan, de jongen die hij be-
wonderd had en benijd en die altijd zo aardig tegen 
hem was geweest.  
 
Pfanner had een moeilijk besluit genomen en ten uit-
voer gebracht. Hij was naar de rector van het gymna-
sium gegaan om consideratie met Georg te vragen. 
Een paar dagen geleden zou hij zo’n stap nog onmoge-
lijk gevonden hebben en gedacht hebben dat hij zich-
zelf en Georg ermee vernederde.  
 Met alle warmte en vriendelijkheid die hij maar op 
kon brengen, verzocht hij om zijn zoon met considera-
tie te behandelen, al was de jongen de laatste tijd wat 
minder ijverig geweest. Zijn vader garandeerde dat het 
van nu af aan beter zou gaan.  
 ‘Wat minder ijverig geweest?’ Dat was nieuw voor 
de rector. Voor zover hij wist, had nog niemand van de 
leraren geklaagd over Georgs gebrek aan vlijt. ‘Ik zou 
blij zijn,’ zei hij, ‘als ik alle ouders zoveel goeds over 
hun zoon kon zeggen als u over Georg. Alle leraren 
hebben hem hoog zitten, hij is heel braaf en echt niet 
dom…’  
 ‘Dat zou ik ook zeggen!’ zei Pfanner uit de hoogte.  
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 ‘Echt niet dom,’ herhaalde de rector koeltjes, ‘maar 
ook niet hoogbegaafd. Ik ben bang dat u te veel van 
hem vergt en denkt dat hij meer kan dan hij doet. Als u 
te hoge eisen aan hem stelt, ruïneert u hem.’  
 De ambtenaar kwam diep terneergeslagen op kan-
toor. Dus hij vergde te veel van zijn jongen, dus hij ru-
ineerde hem en dus was Georg maar matig begaafd? 
Hij kon het niet geloven. Die schoolmensen vergisten 
zich zo vaak. Zoveel mensen die bij hun leraren niet 
hoog aangeschreven stonden, waren grote mannen ge-
worden. Hij ging aan zijn werk, begroef zich erin en 
zocht redding voor de zware last die hem bedrukte.  
 Tegen de middag kwam de bediende zeggen dat er 
iemand was die hem wilde spreken. Op de gang wacht-
te mevrouw Walcher hem op in een vreselijk verstoor-
de toestand. Er was iets ontzettends gebeurd, stotterde 
ze, het ergste wat je je voor kon stellen. Hij moest met-
een meekomen.  
 ‘Wat is het ergste?’ snauwde hij. ‘Wat is er met mijn 
jongen?’  
 Haar antwoord was een wanhopig gebaar.  
 
De lieveling van het gymnasium kreeg een plechtige 
begrafenis. Alle leraren en alle leerlingen waren aanwe-
zig. Meester-slotenmaker Obernberger volgde de stoet 
huilend en zijn Pepi had vandaag alle hoogmoed afge-
legd.  
 Zijn vader liep rechtop achter de kist. Elk lovend 
woord dat aan het graf van zijn zoon gesproken werd, 
leek hem goed te doen, terwijl de moeder steeds verder 
in elkaar zakte.  
 ‘Het zou voor haar het beste zijn,’ zei mevrouw 
Walcher diepbedroefd tegen haar man, ‘als ze meteen 
meebegraven werd.’  
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 De twee echtparen reden in hetzelfde rijtuig terug. 
Pfanner en zijn vrouw zeiden geen woord tegen elkaar. 
Ze ontweken elkaars blik. Thuis ging Agnes in op het 
dringende verzoek van haar vriendin om eerst met haar 
mee te gaan.  
 Dan heeft ze tenminste een paar uur rust, dacht haar 
trouwe vriendin.  
 Toen het avond werd en de gewone plicht haar riep, 
begon Agnes werktuiglijk het avondeten klaar te ma-
ken. Ze ging de kamer in om de lamp aan te steken. 
Maar dat had Pfanner zelf al gedaan. De lamp brandde 
op tafel en daar lagen de boeken en de pet, die de con-
ciërge teruggebracht had. Voor zich opengeslagen had 
Pfanner een dun boekje – het vermogen van het kind, 
gulden voor gulden bij elkaar gespaard. En de gebro-
ken gestalte die daar naar alle dingen zat te kijken was 
een toonbeeld van hartverscheurende troosteloosheid. 
Wat ging er nu om in dat hoofd?  
 Agnes kwam zachtjes dichterbij.  
 De vrouw, die hij vermorzeld en vertrapt had en 
verlaagd tot een robot, voelde zich op dit moment de 
grootste en de sterkste en vergeleken met hem – de ge-
lukkigste. Zij kon zonder zelfverwijt terugdenken aan 
haar kind en van haar had hij teder en liefdevol af-
scheid genomen.  
 ‘Pfanner,’ zei ze.  
 Hij schrok op en staarde haar ontzet aan. Eiste ze 
rekenschap? Zijn lippen trilden en beefden en hij kon 
niets uitbrengen. Hij leek opeens oud.  
 Daarop week de haat en verwijten zwegen. Ze kwam 
langzaam naderbij en zei: ‘Je had alleen maar het beste 
met hem voor.’  
 Verrast, deemoedig en dankbaar pakte hij haar han-
den, legde zijn gezicht erin en barstte in snikken uit.  


