
Stefan Zweig 

 

Mendel Boek 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 2 

Weer eens in Wenen en terugkerend van een bezoek in 
de buitenprovincies kwam ik onverhoeds terecht in een 
stortbui, die de mensen met een natte zweep snel poor-
ten en schuilplaatsen in joeg, en zelf zocht ik ook gauw 
een beschermend onderdak. Gelukkig wacht er nu in 
Wenen op elke hoek een koffiehuis – en dus vluchtte ik 
naar het koffiehuis aan de overkant, met al een druipende 
hoed en erg doorweekte schouders. Het bleek van bin-
nen een traditioneel, bijna clichématig café in een voor-
stad, zonder de modieuze imitaties van de van Duitsland 
afgekeken danslokalen in de binnenstad, maar oud-
Weens burgerlijk en vol gewone mensen, die meer kran-
ten consumeerden dan gebak. Nu rond het avonduur was 
de toch al bedompte lucht dik doormarmerd met blauwe 
kringen rook, maar toch maakte dit koffiehuis een pretti-
ge indruk met zijn duidelijk nieuwe zijden sofa’s en zijn 
lichte, aluminium kassa: in mijn haast had ik niet eens de 
moeite genomen om buiten zijn naam te lezen; maar 
waarom ook? – En nu zat ik warm en keek ongeduldig 
door de blauw overlopen ruiten, wanneer de hinderlijke 
regen zo goed zou willen zijn om een paar kilometer ver-
der te trekken.  
 Ik zat daar dus maar te niksen en begon al te vervallen 
tot de tragische passiviteit die narcotisch en onzichtbaar 
van elk echt Weens koffiehuis uitgaat. Vanuit dat lege ge-
voel bekeek ik een voor een de mensen, die door het 
kunstlicht van deze rookkamer een ongezonde schaduw 
rond hun ogen hadden; ik keek naar de caissière, hoe die 
de ober werktuiglijk suiker en een lepeltje voor elke kop 
koffie aanreikte, las halfwakker en onbewust de hoogst 
oninteressante affiches aan de muren, en die suffe bezig-
heid deed me bijna goed. Maar plotseling werd ik op een 
vreemde manier gewekt uit mijn gedommel, er kwam 
vaag een innerlijke bewogenheid in me op, zoals een lich-
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te kiespijn opkomt waarvan je nog niet weet of hij links, 
rechts, onder of boven begint; alleen een doffe spanning 
voelde ik, een psychische onrust. Want plotseling – ik 
had geen idee waardoor – besefte ik dat ik hier jaren gele-
den al eens geweest moest zijn en dat ik door de een of 
andere herinnering verbonden was aan deze muren, deze 
stoelen, deze tafels en deze vreemde, rokerige ruimte.  
 Maar hoe meer ik vat probeerde te krijgen op die her-
innering, hoe boosaardiger en glibberiger ze terugweek – 
als een kwal onzeker glanzend op de onderste bodem 
van het bewustzijn en toch niet te grijpen, niet te pakken. 
Vergeefs klampte ik mijn blik aan elk voorwerp in het in-
terieur; veel kende ik inderdaad niet, zoals bijvoorbeeld 
de kassa met de rinkelende betaalautomaat en niet die 
bruine lambrisering van imitatiepalissanderhout; dat alles 
was waarschijnlijk pas later aangebracht. Maar toch, maar 
toch, hier was ik ooit geweest, twintig jaar en nog langer 
geleden, hier was, verborgen als een spijker in het hout, 
nog iets blijven hangen van mijn eigen, allang overwoe-
kerde ik. Met geweld strekte en stootte ik al mijn zintui-
gen in de ruimte en tegelijk in mezelf – en toch, verdom-
me, hij bleef onbereikbaar, die verdwenen, in mezelf ver-
dronken herinnering.  
 Ik ergerde me, zoals je je altijd ergert, als de een of an-
dere tekortkoming je confronteert met de ontoereikend-
heid en onvolkomenheid van je geestelijke vermogens. 
Maar ik gaf de hoop niet op om die herinnering toch nog 
terug te halen. Ik wist dat ik maar een heel klein haakje in 
handen hoefde te krijgen, want mijn geheugen zit raar in 
elkaar, het is tegelijk goed en slecht, aan de ene kant kop-
pig en eigenzinnig, maar dan weer onbeschrijfelijk trouw. 
Het slokt het belangrijkste aan zowel gebeurtenissen als 
gezichten, aan wat gelezen en beleefd is vaak volledig op 
in zijn duisternissen en geeft uit die onderwereld niets te-
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rug zonder dwang, louter op commando van de wil. 
Toch hoef ik maar het vluchtigste houvast te krijgen, een 
ansichtkaart, een paar geschreven woorden op een enve-
lop, een van rook doortrokken krant, of meteen schiet 
het vergetene weer tevoorschijn als een vis, levend en wel 
aan de haak uit de donker stromende vlakte. Elk detail 
ken ik dan van iemand, zijn mond en in die mond weer 
de ontbrekende tand wanneer hij lacht, en de schorre 
klank van die lach en hoe de snor daarbij begint te trillen 
en hoe er uit die lach een ander, nieuw gezicht opduikt – 
dat zie ik dan meteen allemaal en ik ken van jaren gele-
den nog elk woord dat die man me ooit vertelde. Maar 
om iets uit het verleden zintuiglijk te zien en te voelen 
heb ik altijd een zintuiglijke prikkel nodig, een minuscule 
helper uit de werkelijkheid. Dus deed ik mijn ogen dicht 
om ingespannener na te kunnen denken, om die geheim-
zinnige vishaak te vormen en te vatten. Maar niets en 
nog eens niets! Begraven en vergeten! En ik raakte zo 
verbitterd over het slechte, eigenzinnige geheugenappa-
raat tussen mijn slapen, dat ik me met mijn vuisten voor 
mijn kop had kunnen slaan, zoals je op een kapotte auto-
maat slaat die wederrechtelijk het gevraagde achterhoudt. 
Nee, ik kon niet langer rustig blijven zitten, zo wond ik 
me op over dat innerlijk tekortschieten, en van pure er-
gernis stond ik op om mijn ongenoegen kwijt te raken. 
Maar gek genoeg – nauwelijks had ik een paar passen 
door de gelagkamer gelopen of het begon al, flikkerend 
en fonkelend, dat eerste fosforescerende schemeren bin-
nen in me. Rechts naast de kassa, herinnerde ik me, ging 
het over in een ruimte zonder ramen en met louter 
kunstlicht. En inderdaad: dat klopte. Daar was het, met 
ander behang dan toen, maar wel met precies die propor-
ties, die in zijn contouren vervagende rechthoekige ach-
terkamer, de speelkamer. Instinctief keek ik om me heen 
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naar de afzonderlijke dingen, met al vreugdevol vibreren-
de zenuwen (straks wist ik alles weer, voelde ik). Er ston-
den twee biljarts te lanterfanten als geluidloze, groene 
modderpoelen, in de hoeken hurkten speeltafeltjes en 
aan een daarvan zaten twee hoge ambtenaren of hoogle-
raren te schaken. En in de hoek, vlak naast de ijzeren ka-
chel, waar je naar de telefooncel ging, stond een kleine, 
vierkante tafel. En toen ging er opeens een flits door me 
heen. Ik wist meteen, maar dan ook meteen, met één op-
windende, verheugende schok: mijn God, dat was im-
mers de plaats van Mendel, Jakob Mendel, Mendel Boek, 
en ik was na twintig jaar weer beland in zijn hoofdkwar-
tier, in Café Gluck in de Obere Alserstraße. Jakob Mendel, 
hoe had ik hem kunnen vergeten, zo onbegrijpelijk lang, 
die allerbijzonderste, fabelachtige man, dat buitenissige 
wereldwonder, beroemd aan de universiteit en in een 
kleine, eerbiedige kring – hoe kon hij uit mijn geheugen 
verdwijnen, die magiër en makelaar van boeken, die hier 
elke dag onverdroten zat van ’s morgens tot ’s avonds, 
als een monument van kennis, roem en eer van Café 
Gluck!  
 En ik hoefde mijn blik maar die ene seconde lang naar 
binnen te richten achter mijn oogleden of uit het beel-
dend verlichte bloed steeg zijn onmiskenbare, plastische 
gestalte op. Ik zag hem meteen lijfelijk, zoals hij daar al-
tijd zat aan het vierkante tafeltje met het vuilgrijze mar-
meren tafelblad, dat altijd vol boeken en geschriften lag. 
Zoals hij daar onverdroten en onverstoorbaar zat met 
zijn bebrilde blik hypnotisch star op een boek gericht, 
zoals hij daar zat en onder het lezen neuriënd en brom-
mend zijn lichaam en zijn slecht gepoetste, vlekkerige, 
kale hoofd naar voor en naar achter wiegde, een gewoon-
te, meegebracht uit het cheider, de joodse lagere school 
van het Oosten. Hier aan deze tafel en alleen daar las hij 
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zijn catalogussen en boeken, zoals ze hem in de talmoed-
school lezen hadden geleerd, zachtjes zingend en zwaai-
end, een zwarte, schommelende wieg. Want zoals een 
kind in slaap valt en de wereld ontzinkt door dat rit-
misch-hypnotische op-en-neer, zo bereikt volgens die 
vromen ook de geest makkelijker de genade van het ver-
zinken, dankzij dat wiegen en zwaaien van het overbodi-
ge lichaam. En inderdaad: die Jakob Mendel zag en hoor-
de niets van alles om zich heen. Naast hem rumoerden 
en krakeelden de biljarters, liepen de obers en rinkelde de 
telefoon; de vloer werd geschrobd, de kachel gestookt, 
maar hij merkte er niets van. Op een keer was er een 
gloeiend kooltje uit de kachel gevallen, twee passen van 
hem vandaan smeulde en walmde het parket al, en toen 
pas, bij de helse stank, zag een gast het gevaar en rende 
eropaf om haastig het walmen te blussen, maar hijzelf, 
Jakob Mendel, maar twee duim ervanaf en al aangebrand 
door de rook, had er niets van gemerkt. Want hij las zo-
als anderen bidden, zoals spelers spelen en dronken men-
sen verdoofd in de leegte staren; hij las met zo’n ontroe-
rende verzonkenheid, dat al het lezen van andere mensen 
mij sindsdien altijd profaan leek. In die kleine, Galicische 
boekenopkoper Jakob Mendel had ik als jonge man voor 
het eerst het grote geheim gezien van de opperste con-
centratie, dat iemand tot kunstenaar maakt of tot geleer-
de, tot een echte wijze of een volkomen waanzinnige, dat 
tragische geluk en ongeluk van totale bezetenheid.  
 Ik was bij hem gekomen door een oudere collega van 
de universiteit. Ik deed toen onderzoek naar de zelfs te-
genwoordig nog weinig bekende paracelsische arts en 
magnetiseur Mesmer, overigens met weinig succes, want 
de desbetreffende werken bleken ontoereikend en de bi-
bliothecaris, wie ik als argeloze nieuweling om informatie 
had gevraagd, mopperde onvriendelijk dat literaire bewij-
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zen mijn zaak waren en niet de zijne. Toen noemde die 
collega voor het eerst zijn naam. ‘Ik ga met je naar Men-
del,’ beloofde hij, ‘die weet alles en levert alles, die haalt 
het meest afgelegen boek uit het meest vergeten Duitse 
antiquariaat. De bekwaamste man in Wenen en boven-
dien een aparte vent, een prehistorische boekendinosau-
rus van een uitstervend ras.’  
 Zo gingen we met zijn tweeën naar Café Gluck, en kijk, 
daar zat hij, Mendel Boek, bebrild, omhuld door een war-
rige baard, in het zwart gekleed, en hij wiegde lezend als 
een donkere struik in de wind. We stapten op hem af, 
maar hij merkte het niet. Hij zat maar te lezen en wiegde 
zijn bovenlichaam als een porseleinen Aziatisch goden-
beelje naar voren en naar achteren boven de tafel, en 
achter hem bungelde aan de haak zijn rafelige zwarte 
overjas, die ook vol tijdschriften en paperassen zat. Om 
ons aan te kondigen, kuchte mijn vriend eens nadrukke-
lijk. Maar Mendel met zijn dikke bril vlak op het boek 
merkte nog niets. Ten slotte klopte mijn vriend op het ta-
felblad, net zo luid en duidelijk als je op een deur klopt – 
en toen keek Mendel eindelijk op, schoof zijn lompe sta-
len bril werktuiglijk op zijn voorhoofd, en onder zijn as-
grijze, borstelige wenkbrauwen priemden twee merk-
waardige ogen, kleine, zwarte, wakkere ogen, flink, spits 
en flippend als een slangentong. Mijn vriend stelde me 
voor en ik legde uit waarvoor ik kwam, waarbij ik me 
eerst – die list had mijn vriend me op het hart gedrukt – 
met gespeelde boosheid beklaagde over de bibliothecaris, 
die me geen informatie had willen geven. Mendel leunde 
achterover en spuwde welgemikt. Daarna lachte hij heel 
even met een sterk Jiddisj accent: ‘Hij wou het niet? Nee 
– hij kon het niet! Een parg is het, een geslagen ezel met 
grijs haar. Ik ken hem, het is godgeklaagd, al zo’n twintig 
jaar, maar sinds die tijd heeft hij nog steeds niks geleerd. 
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Hun salaris incasseren, dat is het enige wat die lui kun-
nen! Ze kunnen beter putjes scheppen, die heren docto-
ren, in plaats van bij de boeken te zitten!’  
 Nadat hij zo eens flink zijn hart had uitgestort, was het 
ijs gebroken en een goedmoedige handbeweging nodigde 
me voor het eerst uit aan de vierkante, met krabbels be-
smeurde marmeren tafel, dat mij nog onbekende altaar 
van bibliofiele openbaringen. Ik maakte snel mijn wensen 
kenbaar: de werken uit die tijd over magnetisme en alle 
latere boeken en polemieken pro en contra Mesmer; zo-
dra ik klaar was, kneep Mendel één seconde zijn linker-
oog dicht, als een schutter voor het schot. Maar waarach-
tig: maar één seconde duurde dat gebaar van geconcen-
treerde aandacht; daarna somde hij meteen, alsof hij 
voorlas uit een onzichtbare catalogus, vloeiend twee of 
drie dozijn boeken op, stuk voor stuk met plaats van pu-
blicatie, jaartal en bij benadering de prijs. Ik was verbluft. 
Al was ik voorbereid, dit had ik niet verwacht. Maar mijn 
verbijstering leek hem goed te doen, want meteen ging 
hij op de claviatuur van zijn geheugen verder met de 
wonderbaarlijkste bibliothecaire parafrasen van mijn the-
ma. Of ik ook iets wilde weten over de somnambulisten 
en over de eerste proeven met hypnose en over Gaßner, 
de duivelsbezweringen en de Christian Science en me-
vrouw Blavatsky? Weer ratelde het namen, titels en be-
schrijvingen; nu begreep ik pas met welk uniek geheu-
genwonder ik bij Jakob Mendel geconfronteerd werd, in-
derdaad met een encyclopedie, een lopende algemene ca-
talogus. Volkomen verbluft staarde ik naar dat bibliogra-
fisch fenomeen, ingewonden in het onaanzienlijke, zelfs 
wat smerige stoffelijke omhulsel van een Galicisch boek-
handelaartje, dat na het opratelen van een stuk of tachtig 
namen schijnbaar achteloos, maar innerlijk voldaan over 
zijn uitgespeelde troef, zijn bril schoonmaakte met een 
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zakdoek die misschien ooit wit geweest was. Om mijn 
verbazing een beetje te verdoezelen, vroeg ik aarzelend 
welke van die boeken hij me eventueel bezorgen kon. 
‘Nou, ik zal kijken wat ik kan doen,’ bromde hij. ‘Kom 
morgen maar terug, Mendel snort intussen wel eppes op, 
en wat er niet is, dat is ergens anders wel te vinden. Als 
iemand sechel heeft, dan heeft hij ook geluk.’ Ik dankte 
beleefd en maakte uit pure beleefdheid meteen een grote 
blunder door voor te stellen de gewenste boektitels voor 
hem op een papiertje te noteren. Op hetzelfde moment 
voelde ik al een waarschuwende elleboogpor van mijn 
vriend. Maar te laat! Mendel had me al een blik toegewor-
pen – en wat voor een blik! – een tegelijk triomfantelijke 
en beledigde, een honende en superieure, een welhaast 
koninklijke blik, de shakespeariaanse blik van Macbeth, 
wanneer Macduff de ononverwinnelijke held durft te vra-
gen om zich zonder strijd over te geven. Daarna lachte 
hij weer even en de grote adamsappel in zijn keel rolde 
vreemd heen en weer: blijkbaar had hij met moeite een 
grof woord ingeslikt. En hij had gelijk gehad met elke 
denkbare grofheid, die goeie, brave Mendel Boek, want 
alleen een vreemde, een argeloze (een amhoörets, zoals hij 
het noemde) kon hem zo beledigen door hem, Jakob 
Mendel, hem, Jakob Mendel te vragen een boektitel te 
noteren als een leerling-boekverkoper of bibliotheekas-
sistent, alsof dat onvergelijkelijke, dat diamanten boek-
brein zulke grove hulpmiddelen ooit nodig had gehad. 
Later begreep ik pas hoezeer ik zijn excentrieke genie ge-
krenkt moest hebben met dat beleefde aanbod, want die 
kleine, platgedrukte, helemaal in zijn baard gewikkelde en 
ook nog gebochelde Galicische jood Jakob Mendel was 
een geheugentitaan. Achter dat vale, vuile, door grauw 
mos overwoekerde voorhoofd stond in het onzichtbare 
geestelijke schrift elke naam en titel die ooit op de titel-
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pagina van een boek gedrukt was als het ware in staal ge-
grift. Hij wist van elk werk, of het nu gisteren verschenen 
was of tweehonderd jaar geleden, meteen precies de 
plaats van publicatie, de auteur, de prijs, nieuw en anti-
quarisch, en herinnerde zich van elk boek feilloos het 
omslag, de illustraties en de toegevoegde facsimile’s; hij 
zag elk werk, of hij het nu zelf in handen had gehad of al-
leen een keer van een afstand in een etalage of biblio-
theek had gezien, met dezelfde optische duidelijkheid als 
een scheppend kunstenaar zijn innerlijke en voor de rest 
van de wereld nog onzichtbare schepping. Wanneer bij-
voorbeeld een boek in de catalogus van een Regensburgs 
antiquariaat voor zes mark aangeboden werd, herinnerde 
hij zich dat een ander exemplaar van hetzelfde boek bij 
een veiling in Wenen voor vier kroon te krijgen was ge-
weest, en tegelijk ook de koper; nee, Jakob Mendel vergat 
nooit een titel, een getal; hij kende elke plant, elk infuso-
rium, elke ster in de eeuwig vibrerende en voortdurend 
overhoop gehaalde kosmos van het boekenuniversum. 
Hij wist in elk vak meer dan de vakmensen, hij beheerste 
de bibliotheken beter dan de bibliothecarissen, hij kende 
de magazijnen van de meeste firma’s beter uit zijn hoofd 
dan hun eigenaren, ondanks hun fiches en cartotheken, 
terwijl hij niets anders ter beschikking had dan de magie 
van de herinnering, dat onvergelijkelijke, maar aan hon-
derd afzonderlijke voorbeelden werkelijk expliceerbare 
geheugen. Natuurlijk, dat geheugen had zich alleen maar 
zo demonisch onfeilbaar kunnen scholen en vormen 
door het eeuwige geheim van alle volmaaktheid: door 
concentratie. Buiten de boeken wist die merkwaardige 
man niets van de wereld, want alle fenomenen van het 
bestaan begonnen voor hem pas werkelijkheid te wor-
den, wanneer ze omgesmolten werden tot letters, wan-
neer ze in een boek verzameld en als het ware gesterili-
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seerd waren. Maar ook die boeken zelf las hij niet om 
hun betekenis, om hun geestelijke en literaire inhoud; al-
leen hun naam, hun prijs, hun verschijningsvorm en hun 
titelpagina wekten zijn hartstocht. Onproductief en uit-
eindelijk oncreatief, alleen als een catalogus met honderd-
duizend titels en namen, gestempeld in de zachte hersen-
schors van een zoogdier in plaats van zoals anders ge-
schreven in een boekencatalogus, was dat specifiek anti-
quarische geheugen van Jakob Mendel in zijn unieke vol-
maaktheid echter niet minder dan dat van Napoleon 
voor fysiognomieën, dat van Mezzofanti voor talen, dat 
van Lasker voor schaakopeningen of dat van Busoni 
voor muziek. In een werkcollege, in een openbare functie 
zou dat brein duizenden, honderdduizenden studenten 
en geleerden geïnformeerd en verbaasd hebben en 
vruchtbaar zijn geweest voor de wetenschappen als een 
onvergelijkelijke winst voor de openbare schatkamers die 
we bibliotheken noemen. Maar die bovenwereld was 
voor hem, het ongeschoolde Galicische boekhandelaar-
tje, dat niet veel meer dan zijn talmoedschool doorlopen 
had, eeuwig ontoegankelijk; daardoor konden die fantas-
tische vaardigheden alleen werkzaam zijn als geheime we-
tenschap aan die marmeren tafel in Café Gluck. Maar als 
ooit de grote psycholoog komt (dat werk ontbreekt nog 
steeds aan onze intellectuele wereld), die zo volhardend 
en geduldig als Buffon de variëteiten van de dieren or-
dende en classificeerde, op zijn beurt alle varianten, soor-
ten en oervormen van de magische macht die we geheu-
gen noemen afzonderlijk schildert en presenteert met al 
zijn varianten, dan zou hij moeten denken aan Jakob 
Mendel, aan dat genie van prijzen en titels, die anonieme 
meester van de antiquarische wetenschap.  
 Naar zijn beroep en voor onwetenden was Jakob 
Mendel natuurlijk alleen maar een kleine boekensjache-
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raar. Elke zondag verschenen er in de Neue Freie Presse en 
het Neues Wiener Tageblatt dezelfde stereotiepe adverten-
ties: Ik koop oude boeken, betaal hoge prijzen en kom snel, Men-
del, Obere Alserstraße en daarna een telefoonnummer, dat 
in werkelijkheid dat van Café Gluck was. Hij doorzocht 
magazijnen, sleepte met een oude bediende met een kei-
zerlijke snor elke week nieuwe buit naar zijn hoofdkwar-
tier en vandaar weer weg, want voor een officiële boek-
handel had hij geen vergunning. Zo bleef het bij het klei-
ne gesjacher, bij een activiteit die weinig opbracht. Stu-
denten verkochten hem hun leerboeken en via zijn han-
den belandden ze van de oudere jaargang telkens bij de 
jongere en bovendien bezorgde hij elk gezocht werk met 
een kleine toeslag. Bij hem was goede raad goedkoop. 
Maar geld had geen plaats in zijn wereld, want nog nooit 
had iemand hem anders gezien dan in dezelfde afgedra-
gen jas, terwijl hij ’s morgens, ’s middags en ’s avonds 
zijn melk en twee broodjes nuttigde en ’s middags een 
kleinigheid at die voor hem bij het restaurant werd ge-
haald. Hij rookte niet, hij gokte niet en je kon zelfs zeg-
gen: hij leefde niet; alleen zijn beide ogen leefden achter 
zijn bril en voedden dat raadselachtige stel hersens onop-
houdelijk met woorden, titels en namen. En de zachte, 
vruchtbare massa zoog die overvloed gretig op als een 
wei de duizend en nog eens duizend druppels van een re-
genbui. Mensen interesseerden hem niet en van alle men-
selijke hartstochten kende hij misschien alleen die ene, 
maar dan ook allermenselijkste: ijdelheid. Waneer er ie-
mand bij hem kwam voor informatie waarnaar hij zich 
op honderd andere plekken al suf gezocht had, en Men-
del kon die informatie meteen geven, dan werkte dat op 
hem als genoegdoening, als lust, en misschien ook nog 
dat er in Wenen en daarbuiten enkele tientallen mensen 
leefden die zijn kennis respecteerden en nodig hadden. In 
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elk van die logge miljoenenconglomeraten die we een 
“grote stad” noemen zijn er op een paar punten altijd een 
paar kleine facetten opengebroken die een en hetzelfde 
heelal op een minuscuul oppervlak weerspiegelen, on-
zichtbaar voor de meeste mensen en alleen kostbaar voor 
de kenner, de broeder in de hartstocht. En die kenners 
van boeken kenden Jakob Mendel allemaal. Net zoals je 
voor advies over een muziekuitgave naar Eusebius Man-
dyczewski in de Gesellschaft für Musikfreunde ging, die daar 
met zijn grijze mutsje vriendelijk te midden van zijn pa-
perassen en bladmuziek zat en met de eerste opkijkende 
blik glimlachend de grootste problemen oploste, net zo-
als nog steeds iedereen die informatie zoekt over oud-
Weens theater en cultuur zich onvermijdelijk wendt tot 
de alwetende vader Glossy, zo pelgrimeerden met de-
zelfde vertrouwende vanzelfsprekendheid de paar streng-
gelovige Weense bibliofielen naar Jakob Mendel in Café 
Gluck, zodra er een bijzonder harde noot gekraakt moest 
worden. Bij zo’n consult was het voor mij als nieuwsgie-
rig persoon een bijzonder genoegen om Mendel te obser-
veren. Terwijl hij anders, wanneer ze hem een matig boek 
voorlegden, dat minachtend dichtklapte en alleen maar 
‘Twee kroon’ bromde, bewaarde hij tot een of andere 
zeldzaamheid of een unicum een respectabele afstand, 
legde er een vel papier onder, en je zag dat hij zich op-
eens schaamde voor zijn vuile, met inkt besmeurde han-
den en nagels met rouwranden. Daarna begon hij teder 
voorzichtig, met enorm respect het rarum door te blade-
ren, pagina voor pagina. Niemand kon hem zo’n seconde 
storen, net zo min als een echte gelovige in gebed, en in-
derdaad had dat bekijken, aanraken, ruiken en afwegen, 
had elk van die afzonderlijke handelingen iets van het ce-
remonieel, van de cultisch geregelde opeenvolging van 
een religieuze plechtigheid. De kromme rug schoof heen 



 14 

en weer, daarbij bromde en knorde hij, krabde in zijn 
haar, stootte vreemde vocale oerklanken uit, een langge-
rekt, bijna geschrokken ‘ah’ en ‘oh’ van verrukte bewon-
dering en daarna weer een snel geschrokken ‘oi’ of ‘oi 
wee’, wanneer er een pagina bleek te ontbreken of een 
blad als door houtworm opgevreten leek. Ten slotte 
woog hij het boek vol respect op zijn hand, besnuffelde 
en berook het logge vierkant met halfgesloten ogen, niet 
minder aangedaan dan een sentimenteel meisje een tube-
roos. Tijdens die wat omstandige procedure moest de ei-
genaar vanzelfsprekend zijn geduld bewaren. Maar na het 
examen gaf Mendel bereidwillig en zelfs enthousiast alle 
informatie, inclusief de onvermijdelijk uitvoerige anekdo-
tes en dramatische taxaties van vergelijkbare exemplaren. 
Hij leek in dergelijke seconden lichter, jonger en levendi-
ger te worden en maar één ding kon hem mateloos ver-
bitteren: wanneer een nieuweling hem voor die taxatie 
geld wilde bieden. Dan deinsde hij gekrenkt achteruit als 
bijvoorbeeld een voorname galeriehouder, wie een Ame-
rikaan op doorreis voor zijn verklaring een fooi wil toe-
stoppen, want een kostbaar boek ter hand mogen nemen 
betekende voor Mendel wat voor een ander de ontmoe-
ting met een vrouw betekent. Die ogenblikken waren zijn 
platonische liefdesnachten. Alleen het boek had macht 
over hem en geld nooit. Vergeefs probeerden dan ook 
grote verzamelaars, onder wie ook de stichter van de uni-
versiteit in Princeton, hem als adviseur en aankoper voor 
hun bibliotheek te winnen – Jakob Mendel weigerde; hij 
was alleen voorstelbaar in Café Gluck. Drieëndertig jaar 
geleden, met een nog zachte, zwarte, donzige baard en 
kringelende slaaplokken, was hij als een klein, scheef jon-
getje uit het Oosten naar Wenen gekomen om voor rab-
bijn te studeren, maar al gauw had hij de harde, ene God 
Jehova verlaten om zich over te geven aan het fonkelen-
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de en duizendvoudige veelgodendom van de boeken. 
Toen had hij eerst de weg gevonden naar Café Gluck en 
geleidelijk werd dat zijn werkruimte, zijn hoofdkwartier, 
zijn postkantoor, zijn wereld. Zoals een astronoom in 
zijn sterrenwacht alle nachten eenzaam door de minus-
cule ronde spleet van de telescoop naar de myriaden ster-
ren kijkt, naar hun geheimzinnige banen, hun veranderlij-
ke chaos, hun uitdoven en weer oplichten, zo keek Jakob 
Mendel door zijn bril van deze vierkante tafel in het an-
dere universum van boeken, het eveneens eeuwig cirke-
lende en zichzelf omvormende, in die wereld boven onze 
wereld.  
 Vanzelfsprekend stond hij hoog in aanzien in Café 
Gluck, waarvan de roem voor ons meer verbonden was 
aan zijn onzichtbare katheder dan aan het peetschap van 
de grote musicus, de schepper van Alceste en Iphigeneia: 
Christoph Willibald Gluck. Hij hoorde daar net zo tot de 
inventaris als de oude, kersenhouten kassa, de twee vaak 
opgelapte biljarttafels en de koperen koffieketel, en zijn 
tafel werd behoed als een heiligdom. Want het personeel 
drong er bij zijn talrijke klanten en vragenstellers elke 
keer vriendelijk op aan dat ze iets bestelden, zodat de 
meeste winst van zijn wetenschap eigenlijk bij oberkelner 
Deubler in diens brede, leren heuptas vloeide. Daarente-
gen genoot Mendel Boek veel privileges. Hij mocht gratis 
telefoneren, ze bewaarden zijn brieven en verzorgden alle 
bestellingen; de brave, oude toiletjuffrouw borstelde zijn 
jas, zette knopen aan en waste elke week een stapeltje 
kleren voor hem. Alleen voor hem mocht er uit het be-
lendende restaurant een middagmaal gehaald worden, en 
elke morgen kwam meneer Standhartner, de eigenaar, 
persoonlijk naar zijn tafel om hem te begroeten (meestal 
zonder dat Jakob Mendel, die verdiept was in zijn boe-
ken, iets van die groet merkte). Klokslag half acht ’s mor-
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gens kwam hij binnen en pas wanneer ze het licht uitde-
den verliet hij het etablissement. Met de andere gasten 
praatte hij nooit, hij las geen kranten, merkte geen veran-
deringen, en toen Standhartner hem een keer beleefd 
vroeg of hij bij het elektrisch licht niet beter kon lezen 
dan vroeger bij het fletse, flakkerende licht van de gas-
lampen, keek hij verwonderd naar de gloeilampen op: die 
verandering was ondanks het lawaai en gehamer van een 
dagenlange installatie volkomen langs hem heen gegaan. 
Alleen door de twee ronde gaten van zijn bril, door die 
twee flitsende en zuigende lenzen werden de miljarden 
zwarte infusoriën van de letters gefilterd in zijn hersenen 
en wat er verder nog gebeurde stroomde als leeg lawaai 
aan hem voorbij. Eigenlijk had hij meer dan dertig jaar, 
dus het hele wakkere deel van zijn leven, alleen maar hier 
aan deze vierkante tafel zitten lezen, vergelijken en calcu-
leren, in één lange, alleen door slaap onderbroken 
droom.  
 Daarom werd ik overvallen door een soort schrik, 
toen ik Jakob Mendels orakelende marmeren tafel in die 
ruimte leeg als een grafsteen zag schemeren. Pas nu ik 
ouder was begreep ik hoeveel er met zo iemand ver-
dween, in de eerste plaats omdat al het unieke van dag 
tot dag kostbaarder werd in onze hopeloos eenvormiger 
wordende wereld. En verder: de jonge, onervaren man in 
me had vanuit een diep voorgevoel veel van die Jakob 
Mendel gehouden. En toch: ik had kunnen vergeten – 
overigens wel in de oorlogsjaren en in een even grote 
overgave aan mijn eigen werk. Maar nu, voor die lege ta-
fel, voelde ik jegens hem een soort schaamte en tegelijk 
een nieuwe nieuwsgierigheid.  
 Want waar was hij heen, wat was er met hem gebeurd? 
Ik riep de kelner om het te vragen. Nee, het speet hem, 
maar hij kende geen meneer Mendel, er kwam niemand 
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met die naam in het café. Maar misschien wist de ober-
kelner meer. Die schoof zijn puntbuik moeizaam dichter-
bij, aarzelde en dacht na; nee, ook hij kende geen meneer 
Mendel. Maar misschien bedoelde ik meneer Mandl, me-
neer Mandl van de fourniturenwinkel in de Florianigasse? 
Er kwam een bittere smaak op mijn lippen, een smaak 
van vergankelijkheid: waar leefden we voor, als de wind 
achter onze schoen al het laatste spoor van ons wegblies? 
Dertig jaar, misschien veertig, had er op deze paar vier-
kante meter iemand geademd, gelezen, gedacht en ge-
sproken en er hoefde maar drie, vier jaar voorbij te gaan, 
er hoefde maar een nieuwe farao te komen of ze wisten 
niets meer van Joseph, ze wisten in Café Gluck niets meer 
van Jakob Mendel, Mendel Boek! Bijna kwaad vroeg ik 
de oberkelner of ik meneer Standhartner niet kon spre-
ken en of er niemand anders in huis was van het oude 
personeel? O, meneer Standhartner, o mijn God, die had 
het café allang verkocht, die was overleden, en de oude 
oberkelner, die woonde nu in zijn buitenhuis bij Krems. 
Nee, er was niemand meer… of toch? Ja, toch – juf-
frouw Sporschil was er nog, de toiletjuffrouw (vulgo cho-
coladejuffrouw). Maar die kon zich de afzonderlijke gas-
ten vast niet meer herinneren. Ik dacht meteen: iemand 
als Jakob Mendel vergeet je niet, en ik liet haar komen.  
 Ze kwam, juffrouw Sporschil, met grijs haar, verwil-
derd en met een paar waterzuchtige passen uit haar ach-
terkamertjes en wreef nog haastig haar rode handen 
droog met een doek: blijkbaar had ze net haar mistroos-
tige vertrek geveegd of ramen gelapt. Aan haar onzekere 
manier van doen merkte ik meteen: ze vond het niet 
prettig om zo plotseling naar voren geroepen te worden 
onder de grote gloeilampen in het chique deel van het ca-
fé. Daarom keek ze me eerst wantrouwig aan, met gebo-
gen hoofd en een heel voorzichtig onderdanige blik. Wat 
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voor goeds kon ik van haar willen? Maar nauwelijks had 
ik naar Jakob Mendel gevraagd of ze ze staarde me met 
volle, vochtige ogen aan en haar schouders gingen met 
een ruk omhoog. ‘Mijn God, die arme meneer Mendel, 
dat er nog iemand aan hem denkt! Ja, die arme meneer 
Mendel’ – ze huilde bijna, zo ontroerd was ze, wat oude 
mensen altijd worden, wanneer je ze herinnert aan hun 
jeugd, aan iets moois en gemeenschappelijks. Ik vroeg of 
hij nog leefde. ‘O mijn God, die arme meneer Mendel, 
vijf of zes jaar, nee, zeven jaar is hij denk ik al dood. Zo’n 
lieve, goeie man, en als ik bedenk hoe lang ik hem ge-
kend heb, meer dan vijfentwintig jaar, hij was er immers 
al, toen ik kwam. En het was een schande, zoals ze hem 
dood hebben laten gaan.’ Ze werd steeds opgewondener 
en vroeg of ik familie was. Niemand had zich ooit om 
hem bekommerd, niemand had naar hem geïnformeerd – 
of ik dan niet wist wat hem overkomen was?  
 Nee, ik wist niets, verzekerde ik haar; zij moest vertel-
len, alles vertellen. Het goede mens deed schuw en gege-
neerd en veegde telkens weer aan haar natte handen. Ik 
begreep: ze vond het pijnlijk om als toiletjuffrouw met 
haar vuile schort en haar warrige grijze haar hier midden 
in de gelagkamer te staan; bovendien keek ze de hele tijd 
angstig naar links en naar rechts, of er niet een van de 
kelners stond te luisteren. Daarom stelde ik voor om naar 
de speelkamer te gaan, naar Mendels oude plek; daar 
moest ze me alles vertellen. Ontroerd knikte ze, dankbaar 
voor het begrip en ging me voor, de oude, al wat wankele 
vrouw, en ik liep achter haar aan. De twee kelners keken 
ons verbaasd na, ze voelden een bepaalde samenhang, en 
ook een paar gasten waren verwonderd over ons ongelij-
ke paar. En verderop aan zijn tafel vertelde ze (veel de-
tails kreeg ik later van anderen te horen) over de onder-
gang van Jakob Mendel, van Mendel Boek.  
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Ja, vertelde ze, hij was ook naderhand, toen de oorlog 
al begonnen was, nog steeds gekomen, dag in, dag uit om 
half acht ’s morgens, en zo zat hij net als altijd de hele 
dag te studeren, ja, ze hadden allemaal het gevoel en 
spraken er vaak over dat het nog helemaal niet tot hem 
doorgedrongen was dat het oorlog was. Ik wist toch dat 
hij nooit een krant inkeek en nooit met iemand anders 
sprak; maar ook wanneer de krantenverkopers met veel 
misbaar hun extra-editie uitventten en alle anderen te 
hoop liepen, was hij nooit opgestaan en had ook nooit 
geluisterd. Hij had ook niet eens gemerkt dat Franz er 
niet meer was, de kelner (die bij Gorlice gesneuveld was), 
en wist niet dat ze de zoon van meneer Standhartner bij 
Przemyśl gevangen hadden genomen, en hij had ook 
nooit iets gezegd, toen het brood steeds miserabeler werd 
en ze hem in plaats van de melk die waardeloze surro-
gaatkoffie moesten geven. Maar één keer was hij ver-
baasd dat er nu zo weinig studenten kwamen, dat was al-
les. – ‘Mijn God, die arme man, die had alleen maar ple-
zier in zijn boeken.’  

Maar toen op een dag was het ongeluk gebeurd. Om 
elf uur ’s morgens, op klaarlichte dag, was er een agent 
gekomen met iemand van de geheime politie, die liet de 
rozet op zijn revers zien en vroeg of hier een zekere Ja-
kob Mendel was. Daarna gingen ze meteen naar de tafel 
van Mendel en die dacht in zijn onschuld nog dat ze boe-
ken wilden verkopen of hem wat wilden vragen. Maar ze 
gaven meteen bevel om mee te komen en voerden hem 
weg. Dat was een echte schande voor het koffiehuis; alle 
mensen gingen om de arme meneer Mendel heen staan, 
toen hij daar tussen die twee stond met zijn bril onder 
zijn haar en van de een naar de ander keek en niet goed 
begreep wat ze eigenlijk van hem wilden. Maar zij had 
stante pede tegen de gendarme gezegd dat het een vergis-
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sing moest zijn, want een man als meneer Mendel deed 
geen vlieg kwaad, maar toen schreeuwde de man van de 
geheime politie meteen dat ze zich niet met hun werk 
moest bemoeien. En daarna namen ze hem mee, en hij 
was lang niet meer gekomen, twee jaar lang. Ze wist nog 
steeds niet wat ze toen van hem wilden. ‘Maar ik zweer 
bij hoog en bij laag,’ zei ze opgewonden, de oude vrouw, 
‘dat meneer Mendel niets verkeerds gedaan kan hebben! 
Ze hebben zich vergist, daarvoor steek ik mijn hand in 
het vuur. Het was een misdaad tegenover die arme, on-
schuldige man, een misdaad!’  

En ze had gelijk, die goeie, roerende juffrouw Spor-
schil. Onze vriend Jakob Mendel had echt niets ver-
keerds gedaan, maar alleen (pas later hoorde ik alle de-
tails) een enorme, een ontroerende en zelfs in die krank-
zinnige tijden volkomen onwaarschijnlijke domheid be-
gaan, die alleen maar te verklaren was door de totale een-
zelvigheid en de wereldvreemdheid van zijn unieke per-
soonlijkheid. Er was het volgende gebeurd: bij de militai-
re censuur, die verplicht was alle correspondentie met het 
buitenland te controleren, was op een dag een briefkaart 
onderschept die geschreven en ondertekend was door 
een zekere Jakob Mendel, correct gefrankeerd voor het 
buitenland, maar – ongelofelijk, maar waar – gericht aan 
het vijandelijke buitenland, een briefkaart aan Jean La-
bourdaire, boekhandelaar, Parijs, Quai de Grenelle, waar-
in een zekere Jakob Mendel klaagde dat hij de laatste acht 
nummers van het maandblad Bulletin bibliographique de la 
France ondanks zijn vooruitbetaalde jaarabonnement niet 
had ontvangen. De pas benoemde lage censuurambte-
naar, een leraar aan een gymnasium, van huis uit roma-
nist, die ze een blauw landstormuniform aangetrokken 
hadden, was stomverbaasd, toen hij dat document in 
handen kreeg. Een flauwe grap, dacht hij. Tussen de 
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tweeduizend brieven die hij elke week doorbladerde en 
doorlichtte op verdenking van spionage, was zo’n absurd 
feit hem nog nooit onder ogen gekomen, dat iemand een 
brief naar Frankrijk heel zorgeloos adresseerde, dus 
doodgemoedereerd een kaart naar het oorlogvoerende 
buitenland in de bus gooide, alsof die grenzen sinds 1914 
niet omnaaid waren met prikkeldraad en Frankrijk, 
Duitsland, Oostenrijk en Rusland elke door God gescha-
pen dag elkaars mannelijke inwonertal niet met een paar 
duizend verminderden. Daarom legde hij de briefkaart 
eerst als curiosum in zijn bureaula, zonder verder mel-
ding te maken van die absurditeit. Maar na een paar we-
ken kwam er weer een kaart van diezelfde Jakob Mendel 
aan een bookseller John Aldridge, London, Holborn 
Square, of die niet de laatste nummers van de Antiqua-
rian kon sturen, en weer was die ondertekend door het-
zelfde merkwaardige individu Jakob Mendel, dat er met 
ontroerende naïviteit zijn volledige adres bij schreef. Nu 
kreeg de in het uniform genaaide gymnasiumleraar het 
toch een beetje benauwd onder zijn jasje. Zat er uiteinde-
lijk de een of andere raadselachtige, versleutelde beteke-
nis achter die onnozele grap? Hoe dan ook, hij stond op, 
sloeg zijn hakken tegen elkaar en legde de beide kaarten 
op tafel bij de majoor. Die haalde zijn beide schouders 
op: vreemde zaak! Eerst vroeg hij de politie om uit te 
zoeken of die Jakob Mendel inderdaad bestond, en een 
uur later was Jakob Mendel al gearresteerd en werd, nog 
helemaal duizelig door de onaangename verrassing, voor-
geleid aan de majoor. Die legde hem de mysterieuze 
briefkaarten voor en vroeg of hij zichzelf als afzender 
herkende. Geprikkeld door de strenge toon en vooral 
omdat ze hem gestoord hadden bij het lezen van een be-
langrijke catalogus, bulderde Mendel bijna grof dat hij die 
kaarten natuurlijk geschreven had. Je had toch nog het 
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recht om een abonnement voor je betaalde geld te recla-
meren? De majoor keerde zich op zijn stoel half naar de 
luitenant achter de tafel naast hem. De twee wisselden 
een knipoog van verstandhouding: die vent is volkomen 
geschift! Daarna overlegde de majoor of hij de onnozele 
hals alleen maar een uitbrander zou geven en weg zou ja-
gen of de zaak serieus zou aanpakken. In zo’n besluite-
loze toestand wordt er bij elke dienst bijna altijd besloten 
een protocol op te maken. Een protocol is altijd goed. 
Baat het niet, dan schaadt het niet, en er is alleen één van 
de miljoenen zinloze formulieren volgeschreven.  

Maar in dit geval schaadde het helaas een arme, arge-
loze man, want al bij de derde vraag kwam er iets heel 
noodlottigs aan het licht. Eerst vroegen ze zijn naam: Ja-
kob, recte Jankev Mendel. Beroep: venter (hij had namelijk 
geen boekhandelaarslicentie, alleen een ventvergunning). 
De derde vraag werd een catastrofe: de geboorteplaats. 
Jakob Mendel noemde een kleine plaats bij Petrikau ofte-
wel Piotrków Trybunalski. Petrikau, lag dat niet in Rus-
sisch-Polen, bij de grens? Verdacht! Heel verdacht! Daar-
om informeerde hij nu strenger, wanneer Mendel het 
Oostenrijkse staatsburgerschap verworven had. Mendels 
bril staarde hem donker en verwonderd aan: hij begreep 
de vraag niet goed. Verdomme, of en waar hij zijn papie-
ren had, zijn documenten? Het enige wat hij had was zijn 
ventvergunning. De majoor fronste nog dieper. Dus hoe 
het met zijn staatsburgerschap zat, moest hij nu eindelijk 
eens uitleggen. Wat zijn vader geweest was, een Oosten-
rijker of een Rus? Doodgemoedereerd antwoordde Jakob 
Mendel: een Rus natuurlijk. En hijzelf? Ach, hij had zich-
zelf al drieëndertig jaar geleden over de Russische grens 
gesmokkeld en sindsdien woonde hij in Wenen. De ma-
joor werd steeds onrustiger. Wanneer hij hier het Oos-
tenrijkse staatsburgerschap verworven had? Waarvoor? 
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vroeg Mendel. Hij had zich nooit met dergelijke dingen 
beziggehouden. Dus hij was nog steeds Russisch staats-
burger? En Mendel, die inwendig allang genoeg had van 
dat zinloze gevraag, antwoordde onverschillig: ‘Eigenlijk 
wel.’  

De majoor deinsde zo bruusk geschrokken achteruit, 
dat de stoel kraakte. Zoiets bestond dus! In Wenen, in de 
hoofdstad van Oostenrijk, liep midden in de oorlog, eind 
1915, na Tarnów en het grote offensief, een Rus rustig 
rond, schreef brieven naar Frankrijk en Engeland, en de 
politie deed er niks aan. En dan waren de domkoppen in 
de kranten verbaasd dat Conrad von Hötzendorf niet 
meteen na Warschau verder gekomen was, dan waren ze 
bij de generale staf verbaasd, als elke troepenbeweging 
door spionnen doorgegeven werd aan Rusland. Ook de 
luitenant was opgestaan en ging bij de tafel staan: het ge-
sprek veranderde snel in een verhoor. Waarom hij zich 
niet meteen gemeld had als buitenlander? Mendel, nog 
steeds argeloos, antwoordde in zijn zangerige Jiddisje 
tongval: ‘Waarom had ik me opeens moeten melden?’ In 
die wedervraag zag de majoor een provocatie en vroeg 
dreigend of hij de aankondigingen niet gelezen had. Nee! 
Of hij soms ook geen kranten las. Nee!  

De twee staarden de van onzekerheid al enigszins zwe-
tende Jakob Mendel aan, alsof ze het in Keulen hoorden 
donderen. Daarna rinkelde de telefoon, ratelden de 
schrijfmachines, liepen de ordonnansen, en Jakob Men-
del werd overgedragen aan de garnizoensgevangenis om 
met de volgende lichting naar een concentratiekamp ge-
deporteerd te worden. Toen ze hem te kennen gaven dat 
hij de twee soldaten moest volgen, werd zijn blik onze-
ker. Hij begreep niet wat ze van hem wilden, maar eigen-
lijk maakte hij zich ook niet druk. Wat kon de man met 
de gouden kraag en de grove stem voor kwade bedoelin-
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gen met hem hebben? In zijn hoge boekenwereld be-
stond geen oorlog, geen niet-begrijpen, maar alleen het 
eeuwige weten en nog-meer-willen-weten van getallen en 
woorden, van titels en namen. Dus drentelde hij goed-
moedig tussen de twee soldaten de trap af. Pas toen ze 
bij de politie alle boeken uit zijn jaszakken haalden en de 
portefeuille wilden hebben, waarin hij honderd belang-
rijke briefjes en adressen van klanten had zitten, toen be-
gon hij pas woedend om zich heen te slaan. Ze moesten 
hem in toom houden. Maar daarbij kletterde helaas zijn 
bril op de grond, en zijn magische telescoop op de intel-
lectuele wereld brak in stukken. Twee dagen later depor-
teerden ze hem in zijn dunne zomerjas naar een concen-
tratiekamp voor Russische burgergevangenen bij Ko-
morn.  

Wat Jakob Mendel in die twee jaar concentratiekamp 
aan psychische verschrikkingen doormaakte, zonder boe-
ken, zijn geliefde boeken, zonder geld, temidden van de 
onverschillige, ruwe, meestal analfabete metgezellen in 
die reusachtige mensengevangenis, wat hij daar moest lij-
den, gescheiden van zijn hoge en unieke boekenwereld 
als een gekortwiekte adelaar van zijn etherische element – 
daarover ontbreekt elke getuigenis. Maar langzamerhand 
weet de uit haar dwaasheid ontnuchterde wereld wel dat 
geen van alle wreedheden en misdadige overtredingen in 
deze oorlog zo zinloos, overbodig en daarom moreel niet 
goed te praten was als het bijeendrijven en achter prikkel-
draad opsluiten van argeloze, de dienstplichtige leeftijd 
allang ontgroeide burgers, die vele jaren in het vreemde 
land hadden gewoond als in een vaderland en vertrou-
wend op het zelfs bij Toengoezen en Araukanen heilige 
gastrecht verzuimd hadden op tijd te vluchten – een mis-
daad tegen de beschaving, even zinloos begaan in Frank-
rijk, Duitsland en Engeland, op elk stuk grond van ons 
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krankzinnig geworden Europa. En misschien was Jakob 
Mendel net als honderd andere onschuldigen in die hor-
de tot waanzin vervallen of erbarmelijk te gronde gegaan 
aan dysenterie, aan krachteloosheid of aan psychische 
ontreddering, als niet net op tijd een toeval, een echt 
Oostenrijks toeval hem nog een keer in zijn wereld had 
teruggehaald. Na zijn verdwijning waren er namelijk 
meermalen brieven gekomen van voorname klanten: 
graaf Schönberg, de voormalige stadhouder van Stier-
marken, een fanatiek verzamelaar van heraldische wer-
ken, de vroegere decaan van de theologische faculteit, 
Siegenfeld, die werkte aan een commentaar op Augusti-
nus, de tachtigjarige adellijke admiraal buiten dienst von 
Pisek, die nog steeds aan zijn memoires zat te prutsen – 
al die mensen, zijn trouwe klanten, hadden Jakob Mendel 
in Café Gluck herhaaldelijk geschreven, en enkele van die 
brieven werden de verdwenene nagestuurd in het con-
centratiekamp. Daar vielen ze in handen van de toevallig 
goedgezinde kapitein, en die was verbaasd welke voorna-
me kennissen die kleine, halfblinde, vuile jood had, die 
sinds ze zijn bril kapotgemaakt hadden (hij had geen geld 
om een nieuwe te kopen) als een mol, grauw, blind en 
stom in een hoek zat. Wie zulke vrienden had, moest wel 
iets bijzonders zijn. Daarom gaf hij Mendel toestemming 
om die brieven te beantwoorden en zijn weldoeners te 
vragen een goed woordje voor hem te doen. Dat bleef 
niet uit. Met de hartstochtelijke solidariteit van alle verza-
melaars mobiliseerden de excellentie en de decaan hun 
relaties en hun verenigde borg zorgde ervoor dat Mendel 
Boek in 1917 na meer dan twee jaar hechtenis weer terug 
mocht naar Wenen, wel op voorwaarde dat hij zich elke 
dag bij de politie meldde. Maar hij mocht toch weer naar 
de vrije wereld, naar zijn oude, kleine, krappe zolderka-
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mertje, hij kon weer langs zijn geliefde boekenetalages en 
vooral terug naar zijn Café Gluck.  

Die terugkeer van Mendel uit zijn helse onderwereld 
naar Café Gluck kon de brave juffrouw Sporschil me uit 
eigen ervaring schilderen. ‘Op een dag – Jezus, Jozef-
maria, ik denk, ik geloof mijn ogen niet – daar gaat de 
deur open, u weet wel, op de gewone, onhandige manier, 
maar op een kier, zoals hij altijd binnenkwam, en hij 
struikelt al het café in, die arme meneer Mendel. Een ge-
havende uniformjas vol stoplappen had hij aan en iets op 
zijn hoofd wat misschien ooit een weggegooide pet ge-
weest was. Hij had geen kraag en hij zag eruit als een le-
vend lijk, grauw in zijn gezicht en met grijs haar en zo 
mager dat je medelijden met hem kreeg. Maar hij komt 
binnen net of er niks gebeurd is, hij vraagt niks, hij zegt 
niks, gaat naar de tafel daar en trekt zijn jas uit, alleen niet 
zo licht en vlug als vroeger, maar hij raakte buiten adem. 
En hij had niet zoals anders een boek bij zich – hij gaat 
alleen maar zitten en zegt niks, maar zit maar voor zich 
uit te staren met lege, tranende ogen. Pas langzamerhand, 
toen we hem de hele stapel brachten die voor hem uit 
Duitsland gekomen waren, begon hij weer te lezen. Maar 
hij was dezelfde niet meer.’  

Nee, hij was niet dezelfde, niet meer het miraculum 
mundi, de magische registratie van alle boeken; iedereen 
die hem toen gezien had, vertelde me weemoedig het-
zelfde. Iets leek er reddeloos vernietigd in zijn anders 
stille, quasi-slapend lezende blik; iets was er verpletterd: 
de gruwelijke bloedkomeet moest in zijn razende baan 
verpletterend zijn ingeslagen ook in de afgezonderde, 
vreedzame en alcyonische ster van zijn boekenwereld. 
Zijn ogen, tientallen jaren gewend aan de dunne, geluid-
loze, insectpotige letters van het geschrevene, moesten 
vreselijke dingen gezien hebben in die door prikkeldraad 
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omgeven mensenhorde, want zijn oogleden overscha-
duwden zwaar de ooit zo flinke en ironisch fonkelende 
pupillen; slaperig en roodomrand schemerden de vroeger 
zo levendige blikken onder de gerepareerde, moeizaam 
met dun bindtouw bijeengehouden bril. Erger nog: in het 
fantastische kunstgebouw van zijn geheugen moest er-
gens een pijler ingestort zijn, waardoor het hele bouw-
werk in het ongerede was geraakt, want zo fijn op elkaar 
afgestemd zijn onze hersenen, dat uit de subtielste sub-
stantie gevormde schakelsysteem, dat fijnmechanische 
precisie-instrument van onze kennis, dat een verstopt 
adertje, een geschokte zenuw, een vermoeide cel, dat 
zo’n verschoven molecuul al genoeg is om de fraai om-
vattende sferische harmonie van onze geest te laten ver-
stommen. En in Mendels geheugen, die unieke claviatuur 
van kennis, haperden bij zijn terugkeer de toetsen. Als er 
af en toe iemand informatie kwam vragen, staarde hij 
hem uitgeput aan en begreep het niet meer precies; hij 
verstond het verkeerd en vergat wat er gezegd was – 
Mendel was Mendel niet meer, net zoals de wereld de 
wereld niet meer was. Het volkomen opgaan in het lezen 
wiegde hem niet meer, maar meestal zat hij stijfjes, met 
zijn bril alleen werktuiglijk naar het boek gekeerd, zonder 
dat je wist of hij zat te lezen of maar zat te dutten. Meer-
malen viel zijn hoofd zwaar op het boek, vertelde juf-
frouw Sporschil, en hij viel op klaarlichte dag in slaap; 
soms zat hij weer urenlang in het vreemde, stinkende 
licht van de acetyllamp, die ze in die tijd van kolen-
schaarste op tafel hadden gezet. Nee, Mendel was Men-
del niet meer, geen wereldwonder meer, maar een ver-
moeid ademende, nutteloze hoop baard en kleren, zin-
loos neergezet op de ooit pythische stoel, niet meer het 
pronkstuk van Café Gluck, maar een schande, een vieze 
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vlek, onwelriekend, weerzinwekkend, een ongemakkelij-
ke, nutteloze parasiet.  

Dat vond ook de nieuwe eigenaar, Florian Gurtner uit 
Retz, die rijk was geworden door zwendel met meel en 
boter in het hongerjaar 1919 en die de brave Standhart-
ner Café Gluck afgetroggeld had voor tachtigduizend grif 
neergetelde papieren kronen. Hij pakte flink aan met zijn 
stevige boerenknuisten, maakte van het oude, eerbied-
waardige koffiehuis iets chics, kocht voor twijfelachtige 
waardepapieren op tijd nieuwe stoelen, installeerde een 
marmeren portaal en onderhandelde al over de localiteit 
van de buren om er een muziekzaal bij te bouwen. Bij die 
haastige verbouwing werd hij natuurlijk erg gestoord 
door die Galicische parasiet, die van ’s morgens tot ’s 
avonds in zijn eentje een tafel bezet hield en alles bij el-
kaar maar twee koppen koffie dronk en vijf broodjes nut-
tigde. Standhartner had hem wel op het hart gedrukt om 
rekening te houden met zijn oude gast en geprobeerd uit 
te leggen wat voor een belangrijke en voorname man die 
Jakob Mendel was en hij had hem om zo te zeggen bij de 
overdracht van de inventaris meegegeven als een servi-
tuut van de onderneming. Maar Florian Gurtner had met 
de nieuwe meubels en de glanzende aluminium kassa ook 
het massieve geweten van de winstgevende tijd verwor-
ven en zat alleen maar op een aanleiding te wachten om 
die lastige laatste sjofele rest uit een buitenwijk uit zijn 
voornaam geworden zaak te bonjouren. Al gauw leek er 
zich een goede aanleiding voor te doen, want het ging 
slecht met Jakob Mendel. Zijn laatste gespaarde bankbil-
jetten waren verpulverd in de papiermolen van de inflatie 
en zijn klanten waren weggelopen. En de moegeworden 
man had de kracht niet meer om als boekensjacheraartje 
trappen te beklimmen en boeken bij elkaar te rapen voor 
de verkoop. Het ging niet best met hem en dat merkte je 
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aan honderd kleine dingen. Zelden liet hij iets uit het res-
taurant halen en ook de kleinste bedragen voor koffie en 
brood bleef hij steeds langer schuldig, één keer zelfs drie 
weken lang. Toen wilde de oberkelner hem al op straat 
zetten. Daarop ontfermde de brave juffrouw Sporschil 
zich over hem en stond borg voor hem.  

Maar de maand daarop ging het mis. De nieuwe ober-
kelner had al meermalen gemerkt dat het bij de afreke-
ning nooit klopte met het brood. Er bleken steeds min-
der broodjes te zijn dan er besteld en betaald waren. Na-
tuurlijk verdacht hij meteen Mendel, want de oude, wan-
kele bediende was al meermalen komen klagen dat Men-
del hem al een halfjaar niet betaald had, en hij kon geen 
heller van hem loskrijgen. Daarom lette de oberkelner nu 
extra op en al twee dagen later kon hij, terwijl hij verstopt 
zat achter een kachelscherm, Jakob Mendel betrappen, 
die stiekem opstond van zijn tafel, naar de andere voor-
kamer liep, gauw twee broodjes uit de broodmand pakte 
en begerig in zijn zak stopte. Bij de afrekening beweerde 
hij dat hij er geen gegeten had. Nu was de verdwijning 
aan het licht gekomen. De kelner meldde het voorval di-
rect aan meneer Gurtner en die was blij dat hij eindelijk 
een aanleiding had, brulde tegen Mendel waar iedereen 
bij was, beschuldigde hem van diefstal en pochte zelfs 
nog dat hij niet meteen de politie riep. Maar Mendel 
moest direct en voorgoed opdonderen. Jakob Mendel 
beefde alleen maar, zei niets, stond struikelend op van 
zijn stoel en ging weg.  

‘Het was dieptriest,’ zei juffrouw Sporschil over zijn 
afscheid. ‘Ik zal nooit vergeten hoe hij opstond met zijn 
bril in zijn haar en lijkbleek. Hij nam niet eens de tijd om 
zijn jas aan te trekken, al was het januari, u weet wel, toen 
in dat koude jaar. En zijn boek had hij van schrik op tafel 
laten liggen; ik merkte het later pas en ging nog achter 
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hem aan. Maar toen was hij al naar de deur gestrompeld. 
En ik durfde de straat niet op, want meneer Gurtner was 
bij de deur gaan staan en riep hem na, zodat de mensen 
bleven staan en te hoop liepen. Ja, een schande was het, 
ik kon wel in de grond zinken van schaamte! Zoiets was 
bij de oude meneer Standhartner niet gebeurd, dat ie-
mand weggejaagd werd om een paar broodjes; bij hem 
had hij zijn leven lang gratis kunnen eten. Maar de men-
sen van tegenwoordig, die hebben geen hart. Iemand 
wegjagen die meer dan dertig jaar dag in, dag uit ergens 
gezeten heeft – echt waar, het was een schande en ik zou 
het niet kunnen verantwoorden voor Onze-Lieve-Heer – 
ik niet.’  

Ze had zich erg opgewonden, het goeie mens, en met 
de hartstochtelijke praatzucht van de ouderdom ging ze 
maar door over de schande en over meneer Standhart-
ner, die zoiets nooit gedaan zou hebben. Daarom moest 
ik ten slotte vragen wat er van onze Mendel geworden 
was en of ze hem had teruggezien. Daarop kwam ze 
overeind en werd nog opgewondener. ‘Iedere dag dat ik 
langs zijn tafel kwam, iedere keer, gelooft u mij maar, 
kreeg ik een schok. Telkens moest ik denken: waar kan 
hij nu zijn, die arme meneer Mendel, en als ik geweten 
had waar hij woonde, was ik hem wat warms gaan bren-
gen, want waar had hij het geld vandaan moeten halen 
om te stoken en te eten? En voor zover ik wist had hij 
helemaal geen familie. Maar toen ik steeds maar niks 
hoorde, dacht ik wel dat het afgelopen met hem was en 
dat ik hem nooit meer zou zien. En ik dacht er al over 
om een mis voor hem te laten lezen, want het was een 
goeie vent en we kenden elkaar toch meer dan vijfen-
twintig jaar.  

Maar op een ochtend in februari, om half acht, ik sta 
net het koper van de raamstangen te poetsen, gaat op-
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eens (ik dacht dat ik een hartaanval kreeg) de deur open 
en Mendel komt binnen. U weet wel: hij kwam altijd zo 
scheef en verward binnen, maar deze keer was het nog 
een beetje anders. Ik zie meteen: die staat niet stevig op 
zijn benen, hij had heel glazige ogen en mijn God, wat 
zag hij eruit, een hoopje been en baard! Ik meteen be-
zorgd, als ik hem zo zie; ik denk meteen: die weet van 
niks, die loopt op klaarlichte dag rond als een slaapwan-
delaar, die is alles vergeten, dat van die broodjes en dat 
van meneer Gurtner en hoe schandalig ze hem eruitge-
gooid hebben, die weet van voren niet meer dat hij van 
achteren leeft. Meneer Gurtner was er godzijdank nog 
niet en de oberkelner zat net koffie te drinken. Dus ik 
spring gauw op hem af om hem te vertellen dat hij niet 
moet blijven om er nog een keer uitgegooid te worden 
door die ruwe kerel’ (en daarbij keek ze schuw om zich 
heen en corrigeerde zichzelf gauw), ‘ik bedoel: door me-
neer Gurtner. Dus ik roep: “Meneer Mendel!” Hij kijkt 
op. En op dat moment, mijn God, verschrikkelijk was 
het, op dat moment herinnerde hij zich blijkbaar alles, 
want hij krimpt meteen ineen en begint te bibberen, maar 
niet alleen met zijn vingers bibbert hij, nee, hij bibberde 
over zijn hele lijf, dat je het aan zijn schouders kon zien, 
en hij strompelt al weer gauw naar de deur. Daar zakte 
hij toen in elkaar. We belden meteen de ziekenwagen en 
die nam hem mee, koortsig als hij was. ’s Avonds is hij 
overleden, longontsteking, een ernstig geval, zei de dok-
ter, en ook dat hij ze niet meer allemaal bij elkaar had, 
toen hij naar ons kwam. Hij werd ernaartoe gedreven, als 
een slaapwandelaar. Mijn God, als je zesendertig jaar ie-
dere dag zo gezeten hebt, dan is zo’n tafel gewoon je 
thuis.’  

We hadden het nog lang over hem, als de twee laatsten 
die de zonderlinge man gekend hadden; ik die op jonge 
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leeftijd dankzij hem, ondanks zijn microbeachtig minus-
cule bestaan, het eerste idee gekregen had van een volko-
men omsloten leven in de geest – zij, de arme, afgesloof-
de toiletjuffrouw, die nog nooit een boek gelezen had, 
die alleen verbonden was met die kameraad van haar ar-
me onderwereld, doordat ze vijfentwintig jaar lang zijn 
jas geborsteld had en zijn knopen aangezet. En toch: we 
begrepen elkaar volkomen aan zijn oude, verlaten tafel in 
de gemeenschap van de samen opgeroepen schaduw, 
want herinnering verbindt altijd, en elke liefdevolle herin-
nering telt dubbel. Plotseling, midden onder het geklets, 
bedacht ze: ‘Jesses, hoe kan ik het vergeten – het boek 
dat hij toen op tafel heeft laten liggen heb ik toch nog? 
Waar had ik het hem terug moeten geven? En later, toen 
niemand erover begon, later dacht ik: laat ik het maar 
houden als aandenken. Dat is toch niet verkeerd?’ Haas-
tig ging ze het halen in haar hokje. En ik had moeite om 
een kleine glimlach te onderdrukken, want juist als ie-
mand geschokt is, komt het altijd speelse en soms ironi-
sche lot graag boosaardig met iets komisch op de prop-
pen. Het was het tweede deel van Hayns Bibliotheca Ger-
manorum erotica et curiosa, het compendium van amoureuze 
literatuur dat iedere boekenverzamelaar kent. Juist die 
scabreuze catalogus – habent sua fata libelli – was als laatste 
erfenis van de overleden magiër achtergebleven in die 
verweerde, rood gekloofde, onwetende handen, die waar-
schijnlijk nog nooit iets anders hadden vastgehouden dan 
een gebedenboek. Ik had moeite om mijn lippen strak te 
houden tegen de onwillekeurig van binnen opkomende 
glimlach, en die kleine aarzeling bracht de arme vrouw in 
verwarring. Of het uiteindelijk iets kostbaars was of dat 
ik dacht dat ze het mocht houden?  

Ik schudde haar hartelijk de hand. ‘Houdt u het maar 
rustig, onze oude vriend Mendel zou alleen maar blij zijn 
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dat tenminste één van de duizenden mensen die een 
boek aan hem te danken hebben nog aan hem denkt.’ En 
daarna ging ik weg en schaamde me tegenover die goeie, 
oude vrouw, die op haar eenvoudige en toch menselijke 
manier de dode trouw gebleven was. Want zij als ongelet-
terde had tenminste een boek bewaard om hem beter te 
herdenken; maar ik was Mendel Boek jarenlang vergeten, 
terwijl ik toch kon weten dat je boeken alleen maar 
maakt om boven je eigen persoontje uit mensen te ver-
binden en je zo te verdedigen tegen de onverbiddelijke 
tegenstander van alle leven: vergankelijkheid en vergetel-
heid.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


