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Toen Irene de trap van de woning van haar minnaar af-
liep, werd ze opeens weer gegrepen door die zinneloze 
angst. Er zoemde plotseling een zwarte tol voor haar 
ogen, haar knieën werden ontzettend koud en stijf en ze 
moest zich haastig aan de leuning vasthouden om niet 
abrupt naar voren te vallen. Het was niet de eerste keer 
dat ze het gevaarlijke bezoek waagde en die plotselinge 
huiver was beslist niet ongewoon: ondanks al het inner-
lijk verzet had ze elke keer dat ze naar huis ging last van 
zulke ongegronde aanvallen van onzinnige en belachelij-
ke angst. De weg naar het rendez-vous was probleemlo-
zer en makkelijker. Dan liet ze de wagen stoppen op de 
hoek van de straat, liep haastig en zonder op te kijken de 
paar passen naar de voordeur en daarna haastig de treden 
op, omdat ze wist dat hij binnen al op haar zat te wach-
ten achter de snel geopende deur, en die eerste angst, 
waarin toch ook ongeduld brandde, vervloeide warm in 
een groetende omhelzing. Maar dan, wanneer ze naar 
huis wilde, kwam het kil opzetten, dat andere, geheimzin-
nige afgrijzen, nu grillig vermengd met de huiver van de 
schuld en het dwaze idee dat elke vreemde blik op straat 
kon zien waar ze vandaan kwam en met een brutale glim-
lach op haar verwarring kon reageren. De laatste minuten 
in zijn nabijheid waren al vergiftigd door de opkomende 
onrust van dat voorgevoel; bij het weg-willen beefden 
haar handen van nerveuze haast; verstrooid ving ze zijn 
woorden op en weerde haastig de nakomertjes van zijn 
hartstocht af; alles in haar wilde dan alleen maar weg, zijn 
woning uit, het gebouw uit, van het avontuur naar haar 
rustige, burgerlijke wereld terug. Nauwelijks durfde ze in 
de spiegel te kijken, uit angst voor het wantrouwen in 
haar eigen blik, en toch moest ze controleren of niets in 
haar kleding de hartstocht van het uur door verwarring 
verraadde. Dan kwamen nog die laatste, geruststellend 
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bedoelde woorden, die door de opwinding nauwelijks tot 
haar doordrongen, en die luisterende seconde achter de 
veilige deur, of niemand de trap op- of afging. Maar bui-
ten stond de angst al klaar om haar ongeduldig vast te 
pakken en die vertraagde zo bazig haar hartslag, dat ze al-
tijd al buiten adem de paar treden afliep, tot ze haar ner-
veus bijeengeraapte krachten tekort voelde schieten.  
 Een minuut bleef ze zo met gesloten ogen staan en 
ademde gretig de schemerige koelte van het trappenhuis 
in. Toen viel er op een hogere verdieping een deur in het 
slot; geschrokken raapte ze haar krachten bijeen en rende 
de trap af, terwijl haar handen de ondoorzichtige sluier 
nog steviger aantrokken. Nu dreigde nog dat laatste, vre-
selijkste moment dat ze door de vreemde poort de straat 
op moest en de opdringerige vraag kon verwachten van 
een passerende kennis waar ze vandaan kwam, in de ver-
warring en het gevaar van een leugen; ze boog haar 
hoofd als een springer bij de aanloop en haastte zich op-
eens gedecideerd naar de halfopen poort.  
 Daar botste ze hard tegen een vrouw die blijkbaar net 
naar binnen wilde. ‘Pardon,’ zei ze verlegen en deed haar 
best om gauw te passeren. Maar de ander ging breeduit in 
de deuropening staan en keek haar kwaad en tegelijk met 
onverhulde hoon aan. ‘Betrapt!’ riep ze heel onbekom-
merd en ruw. ‘Natuurlijk, een fatsoenlijke vrouw, zoge-
naamd! Dat heeft niet genoeg aan één man en al dat geld 
en de hele boel, dat moet ook nog een arm meisje haar 
geliefde afpakken…’  
 ‘In godsnaam… Wat hebt u… U vergist zich…’ sta-
melde Irene en deed een onhandige poging om te ont-
snappen, maar de ander ging met haar forse lichaam 
breeduit in de deuropening staan en kijfde schel: ‘Nee, ik 
vergis me niet… Ik ken je… Je komt van Eduard, mijn 
vriend… Nou heb ik je eindelijk een keer betrapt, nou 
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weet ik waarom hij tegenwoordig zo weinig tijd voor me 
heeft… Door jou dus… Gemeen mens…!’  
 ‘In godsnaam,’ onderbrak Irene haar zwakjes, 
‘schreeuw toch niet zo!’ en stapte onwillekeurig weer te-
rug de gang in. De vrouw keek haar honend aan. Die 
bibberende angst, die zichtbare hulpeloosheid leek haar 
op de een of andere manier goed te doen, want met een 
zelfbewuste en spottend-tevreden glimlach keek ze nu 
naar haar slachtoffer. Haar stem werd van gemeen welbe-
hagen heel breed en bijna ontspannen.  
 ‘Zo zien ze er dus uit, die getrouwde dames, de voor-
name, chique dames, wanneer ze anderen mannen afhan-
dig maken. Gesluierd, natuurlijk gesluierd, dat ze achteraf 
overal het fatsoenlijke vrouwtje kunnen spelen…’  
 ‘Wat… Wat wilt u dan van mij? … Ik ken u helemaal 
niet… Ik moet weg…’  
 ‘Weg… Ja, natuurlijk… Naar meneer je echtgenoot… 
In het warme huis de voorname dame spelen en je laten 
uitkleden door de dienstbode… Maar wat ons soort 
mensen doet, of wij creperen van de honger, dat kan zo’n 
voorname dame niet schelen… Zo iemand pakken ze 
ook het laatste af, die fatsoenlijke vrouwen…’  
 Irene rechtte haar rug, kreeg een vage ingeving, deed 
een greep in haar portemonnee en pakte wat ze toevallig 
aan papiergeld vond. ‘Hier… Hier hebt u… Maar laat me 
nou… Ik kom hier nooit meer terug… Ik zweer het.’  
 Met een boze blik nam het mens het geld aan. ‘Loe-
der,’ mompelde ze erbij. Irene kromp ineen onder het 
woord, maar ze zag dat de ander de deur vrijmaakte en 
rende naar buiten, dof en buiten adem, zoals een zelf-
moordenaar van een toren valt. Ze zag gezichten als ver-
wrongen tronies voorbijglijden, terwijl ze verderliep en 
baande zich moeizaam een weg naar een auto, die op de 
hoek stond. Als een dood ding liet ze haar lichaam in de 
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kussens vallen; daarna werd alles in haar star en onbe-
weeglijk, en toen de chauffeur de vreemde passagier ten 
slotte vroeg waar de reis naartoe ging, staarde ze hem een 
ogenblik met een volkomen lege blik aan, tot haar ver-
sufte brein zijn woorden ten slotte begreep. ‘Naar de 
Südbahnhof,’ bracht ze er haastig uit en opeens gegrepen 
door de gedachte dat dat mens haar achterna kon komen: 
‘Vlug, vlug, rijd alstublieft hard!’  
 Pas tijdens de rit voelde ze hoe die ontmoeting haar 
recht in haar hart getroffen had. Ze betastte haar handen, 
die verstijfd en koud als afgestorven dingen van haar li-
chaam afhingen en begon opeens zo te beven dat ze zat 
te klappertanden. In haar keel kwam iets bitters op, ze 
voelde braakneigingen en tegelijk een zinloze, doffe woe-
de, die als een kramp het binnenste van haar borst eruit 
wilde woelen. Liefst had ze geschreeuwd of met haar 
vuisten gezwaaid om verlost te worden van het schrik-
beeld van die herinnering, die als een vishaak vastzat in 
haar hersenen, dat woeste gezicht met zijn honende lach, 
die walm van gemeenheid die opsteeg uit de slechte 
adem van de arbeidersvrouw, die woeste mond, die vol 
haat de laaghartige woorden in haar gezicht gespuwd 
had, en de geheven rode vuist waarmee ze gedreigd had. 
Steeds sterker werd het misselijke gevoel, steeds hoger 
klom het in haar keel en daarbij slingerde de snel rijdende 
wagen heen en weer, en juist wilde ze de chauffeur vra-
gen langzamer te rijden, toen ze nog net op tijd bedacht 
dat ze misschien niet genoeg geld meer bij zich had om 
hem te betalen, doordat ze immers al het papiergeld aan 
die afpersster gegeven had. Haastig gaf ze een stopteken 
en stapte weer tot verwondering van de chauffeur plotse-
ling uit. Gelukkig had ze nog genoeg geld over. Maar 
toen was ze beland in een onbekende wijk, in gedrang 
van drukke mensen, die haar fysiek pijn deden met elk 
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woord en elke blik. Daarbij knikten haar knieën van 
angst en droegen de passen onwillig vooruit, maar ze 
moest naar huis en terwijl ze al haar energie bijeenraapte, 
zwoegde ze verder van straat naar straat met bovenmen-
selijke inspanning, alsof ze door een moeras waadde of 
door kniehoge sneeuw. Eindelijk was ze bij haar huis en 
rende met eer nerveuze haast, die ze echter meteen weer 
matigde om niet op te vallen door haar onrust, de trap 
op.  
 Pas nu het dienstmeisje haar uit haar jas hielp, ze hier-
naast haar zoontje luidruchtig met zijn jongere zusje 
hoorde spelen en haar gerustgestelde blik overal ver-
trouwdheid, eigendom en geborgenheid zag, herwon ze 
weer een uiterlijke schijn van kalmte, terwijl onderhuids 
de golf van opwinding nog pijnlijk door haar gespannen 
borst rolde. Ze deed haar sluier af, streek met de sterke 
wil om een argeloze indruk te wekken over haar gezicht 
en ging de eetkamer binnen, waar haar man aan de voor 
het avondeten gedekte tafel de krant zat te lezen.  
 ‘Wat ben je laat, lieve Irene,’ groette hij met een mild 
verwijt; hij stond op en gaf een kus op haar wang, wat 
onwillekeurig een pijnlijk gevoel van schaamte bij haar 
wekte. Ze gingen aan tafel zitten en hij vroeg langs zijn 
neus weg, nauwelijks boven de krant uit: ‘Waar zat je al 
die tijd?’  
 ‘Ik was… Bij… Bij Amelie… Ze moest nog een bood-
schap doen… En ik ging mee,’ voegde ze eraan toe en al 
kwaad over haar eigen onbedachtzaamheid over de slech-
te leugen. Anders bedacht ze altijd van tevoren een zorg-
vuldig uitgekiende leugen, die bestand was tegen alle mo-
gelijkheden tot controle, maar vandaag was ze die door 
de angst vergeten en gedwongen zo onhandig te improvi-
seren. Stel je voor, ging het door haar heen, dat haar man 
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net als kortgeleden in het toneelstuk dat ze in het theater 
gezien hadden, belde om te informeren…  
 ‘Wat heb je toch? … Ik vind je zo nerveus… En waar-
om zet je je hoed niet af?’ vroeg haar man. Ze kromp in-
een van schrik, toen ze zich opnieuw in haar verlegen-
heid betrapt voelde, stond haastig op, ging naar haar ka-
mer om haar hoed af te zetten en keek in de spiegel net 
zo lang naar haar onrustige ogen, tot de blik weer vast en 
zeker leek. Daarna ging ze terug naar de eetkamer.  
 Het meisje kwam met het avondeten en het werd een 
avond als alle andere, misschien iets stiller en minder ge-
zellig dan anders, een avond met een armoedig, vermoeid 
en vaak haperend gesprek. Haar gedachten gingen aan 
één stuk door de weg terug en schrokken telkens hevig, 
wanneer ze bij die minuut kwamen, in de gruwelijke na-
bijheid van de afpersster; dan keek ze op om zich gebor-
gen te voelen, pakte liefdevol in de bezielde omgeving 
het ene ding na het andere, stuk voor stuk om de herin-
nering of de betekenis in de kamer gezet, en voelde weer 
een lichte geruststelling. En de klok aan de muur, die met 
zijn stalen stap bedaard door het zwijgen stapte, gaf haar 
hart ongemerkt weer iets terug van zijn gelijkmatige, zor-
geloos-zekere slag.  
 
De volgende morgen, toen haar man op kantoor was, de 
kinderen waren gaan wandelen en zij eindelijk alleen was 
met zichzelf, werd in het heldere ochtendlicht die angst-
aanjagende ontmoeting bij nader inzien veel minder be-
angstigend. Irene bedacht eerst dat haar sluier heel on-
doorzichtig was en dat dat mens daardoor haar gezicht 
niet goed had kunnen zien en herkennen. Rustig over-
woog ze nu alle voorzorgsmaatregelen. In geen geval zou 
ze haar minnaar nog een keer thuis opzoeken – en daar-
mee was de grootste kans op zo’n overval uit de weg ge-
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ruimd. Dus bestond alleen nog het gevaar van een toe-
vallige ontmoeting met dat mens, maar ook die was niet 
waarschijnlijk, want omdat zij in de auto gevlucht was, 
kon het mens haar niet gevolgd zijn. Ze kende haar naam 
en adres niet en hoefde door haar slecht zichtbare ge-
zicht ook niet bang te zijn voor een andere betrouwbare 
herkenning. Maar ook op dat ergste geval was Irene 
voorbereid. Als ze niet meer in de bankschroef van de 
angst zat, zou ze gewoon, besloot ze meteen, rustig blij-
ven, alles ontkennen, koeltjes zeggen dat het een vergis-
sing was en omdat een bewijs voor dat bezoek anders 
dan ter plaatse nauwelijks te leveren was, dat mens even-
tueel van afpersing beschuldigen. Irene was niet voor 
niets de vrouw van een van de bekendste advocaten van 
de residentie; ze wist uit zijn gesprekken met collega’s 
best dat je afpersing alleen direct en door grote koelbloe-
digheid de kop in kon drukken, omdat elke vertraging, 
elke schijn van onrust van de kant van het slachtoffer de 
superioriteit van zijn tegenstander alleen maar bevorder-
de.  
 De eerste tegenmaatregel was een beknopte brief aan 
haar minnaar dat ze morgen niet op de afgesproken tijd 
kon komen en ook de dagen daarna niet. Bij het overle-
zen leek het briefje, waarin ze voor het eerst haar hand-
schrift veranderde, wat kil, en ze wilde de minder vrien-
delijke woorden al vervangen door intiemere, toen haar 
duidelijk werd dat de herinnering aan de ontmoeting van 
gisteren de oorzaak was van een plotselinge, verborgen, 
hevige wrok, die onbewust de kilheid van de regels ver-
oorzaakt had. Haar trots was geprikkeld door die pijnlijke 
ontdekking dat ze in de gunst van haar minnaar zo’n 
minderwaardige voorgangster had gehad, en terwijl ze 
met een vijandig gevoel de woorden overlas, was ze nu 
op een wraakzuchtige manier blij over de koele manier 
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waarop ze haar komst in zekere zin verhief tot de sfeer 
van haar goedige bui.  
 Ze had die jonge man, een bekende pianist, howel nog 
in beperkte kring, toevallig op een avondje leren kennen 
en was al gauw, zonder het echt te willen en haast zonder 
het te begrijpen, zijn minnares geworden. Niets in haar li-
chaam had eigenlijk naar dat van hem verlangd en niets 
zinnelijks en nauwelijks iets geestelijks had haar aan zijn 
lichaam gebonden; ze had zich aan hem overgegeven 
zonder hem nodig te hebben of zelfs maar hevig naar 
hem te verlangen, uit een zekere traagheid van verzet te-
gen zijn wil en een soort onrustige nieuwsgierigheid. 
Niets in haar, noch haar door het echtelijk geluk volko-
men bevredigde lichaam, noch het bij vrouwen zo ge-
bruikelijke gevoel geestelijk te verkommeren, had be-
hoefte aan een minnaar gewekt; ze was volkomen geluk-
kig naast een welgestelde, intellectueel superieure echtge-
noot, twee kinderen, traag en tevreden genesteld in haar 
behaaglijke, welgestelde, windstille bestaan. Maar er be-
staat zoiets als een slapheid van atmosfeer, die evenveel 
verlangens wekt als zwoelte of storm, een evenwichtig 
geluk, dat opwindender is dan ongeluk, en voor veel 
vrouwen door hun gebrek aan wensen even noodlottig is 
als een voortdurend gebrek aan bevrediging door hope-
loosheid. Verzadiging prikkelt niet minder dan honger, 
en het gevaarloze, veilige van haar leven wekte nieuws-
gierigheid naar avontuur. Nergens was er weerstand in 
haar bestaan. Overal greep ze in zachtheid, overal was 
zorgzaamheid, tederheid, lauwe liefde en huiselijk res-
pect, en zonder te vermoeden dat die gematigdheid van 
het bestaan nooit door dingen van buiten bepaald werd, 
maar altijd alleen maar het tegenspel is van innerlijke vrij-
blijvendheid, had ze het gevoel dat die behaaglijkheid 
haar op de een of andere manier het echte leven afnam.  
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 Haar vage meisjesdromen over de grote liefde en de 
extase van het gevoel, in slaap gesust door de vriendelijke 
kalmte van de eerste huwelijksjaren en de speelse beko-
ring van het jongemoederschap, begonnen nu ze tegen 
de dertig liep weer wakker te worden en net als iedere 
vrouw achtte ze zichzelf innerlijk in staat tot een grote 
hartstocht, maar zonder naast de behoefte om iets te be-
leven te beschikken over de noodzakelijke moed, de ware 
prijs voor avontuur: gevaar. Toen in die momenten van 
een tevredenheid die ze zelf niet kon vergroten die jonge 
man haar benaderde met een sterke, onverhulde begeerte 
en omgeven door het romantische waas van de kunst 
haar burgerlijke wereld binnentrad, waar de mannen an-
ders alleen met lauwe grappen en kleine koketterieën de 
“knappe meid” in haar respecteerden, zonder ooit serieus 
de vrouw in haar te begeren, voelde ze zich voor het 
eerst sinds haar meisjesdagen weer diep van binnen ge-
prikkeld. In zijn manier van doen had ze misschien niets 
aantrekkelijks gevonden dan een schaduw van treurnis 
die over zijn net iets te interessanterige gezicht lag en 
waaraan ze niet kon zien dat die eigenlijk net zo aange-
leerd was als de techniek van zijn kunst en de melancho-
liek omfloerste nadenkendheid waaruit hij een (allang in-
gestudeerd) impromptu putte. Doordat ze alleen verza-
digde en burgerlijke mensen om zich heen had, vermoed-
de ze in die treurigheid iets van de hogere wereld die haar 
uit de boeken kleurig tegemoet trad en romantisch op-
kwam in de toneelstukken, en onwillekeurig boog ze zich 
over de rand van haar alledaagse gevoelens om die te be-
kijken. Een compliment uit een seconde vervoering, mis-
schien iets vuriger gepresenteerd dan passend was, liet 
hem van de piano opkijken naar de vrouw, en al die eer-
ste blik greep haar. Ze schrok en voelde tegelijkertijd de 
wellust van alle angst: een gesprek waarin alles door on-
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deraardse vlammen doorlicht en verhit leek, boeide en 
prikkelde haar nu al levendige nieuwsgierigheid zo dat ze 
een nieuwe ontmoeting in een openbaar concert niet uit 
de weg ging. Daarna zagen ze elkaar vaker en al gauw 
niet meer bij toeval. De eerzucht dat ze, hoewel ze vond 
dat ze tot nu toe weinig verstand van muziek had en te-
recht vond dat haar gevoel voor kunst niets voorstelde, 
als begrijpende en adviserende vrouw veel betekende 
voor een echte kunstenaar, zoals hij haar herhaaldelijk 
verzekerde, maakte dat ze een paar weken later overhaast 
inging op zijn voorstel om voor haar en haar alleen zijn 
nieuwste werk thuis te spelen – een belofte die misschien 
half oprecht bedoeld was, maar toch ten onder ging in 
kussen en uiteindelijk haar verraste overgave. Haar eerste 
reactie was schrik voor die onverwachte wending naar de 
erotiek, de geheimzinnige huiver rond de relatie, was 
plotseling gebroken en het schuldbewustzijn over de on-
gewilde echtbreuk werd maar gedeeltelijk gesust door de 
prikkelende, ijdele gedachte dat ze voor het eerst door 
een vermeend eigen besluit de burgerlijke wereld waarin 
ze leefde had ontkend. De huiver voor haar eigen slecht-
heid, die haar de eerste dagen liet schrikken, veranderde 
haar ijdelheid in toegenomen trots. Maar ook die geheim-
zinnige emoties hadden alleen de eerste ogenblikken 
maar hun volle spanning. Haar instinct verzette zich on-
der de oppervlakte tegen die man en vooral tegen het 
nieuwe in hem, het andere, dat eigenlijk haar nieuwsgie-
righeid gewekt had. Het extravagante van zijn kleding, 
het zigeunerachtige van zijn huishouden, het ongeregelde 
van zijn financiële bestaan, het eeuwig heen en weer ge-
slingerd worden tussen verspilling en geldgebrek, waren 
haar burgerlijke gevoel antipathiek; net als de meeste 
vrouwen hield ze een kunstenaar liever heel romantisch 
op een afstand en heel fatsoenlijk in de persoonlijke om-
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gang, wel als een fonkelend roofdier, maar achter de tra-
lies van het fatsoen. De hartstocht die haar in zijn spel 
bedwelmde verontrustte haar in zijn lichamelijke nabij-
heid; ze hield eigenlijk niet van die plotselinge en bezitte-
rige omhelzingen, waarvan ze de eigenzinnige meedogen-
loosheid onwillekeurig vergeleek met de na jaren nog 
schuwe en eerbiedige gloed van haar man. Maar nu ze 
hem eenmaal ontrouw was geweest, kwam ze telkens 
weer terug, zonder gelukkig en zonder teleurgesteld te 
zijn, uit een zeker plichtsggevoel en uit gewoonte. Ze was 
een van de vrouwen die ook onder lichtzinnigen en zelfs 
onder cocottes niet zeldzaam zijn, vrouwen bij wie de 
burgerlijkheid zo diep zit dat ze zelfs bij hun echtbreuk 
orde meenemen en in hun losbandigheid een soort huise-
lijkheid en zelfs het bijzonderste gevoel met een geduldig 
masker in alledaagsheid proberen te verweven. Al na een 
paar weken gaf ze die jonge man, haar minnaar, op de 
een of andere manier een keurig plekje in haar leven, 
hield één dag in de week voor hem vrij, net als voor haar 
schoonouders, maar gaf met die nieuwe relatie niets van 
haar oude gewoonten op en voegde in zekere zin alleen 
iets aan haar leven toe. Die minnaar veranderde al gauw 
helemaal niets meer aan het behaaglijke mechanisme van 
haar bestaan; hij werd een soort uitbreiding van getem-
perd geluk, zoals een derde kind of een auto, en ze vond 
het avontuur al gauw even gewoontjes als het veroorloof-
de genot.  
 Nu ze het avontuur voor het eerst moest betalen met 
de echte prijs: het gevaar, begon ze krenterig de waarde 
ervan te berekenen. Verwend door het lot, vertroeteld 
door haar gezin en door gunstige financiële omstandighe-
den bijna zonder wensen, leek het eerste ongemak al te 
veel voor haar kleinzerigheid. Ze weigerde meteen iets 
van haar geestelijke zorgeloosheid op te geven en was 



 13 

eigenlijk zonder overleg bereid om haar minnaar op te 
offeren aan haar gemoedsrust.  
 Het antwoord van haar minnaar, een geschrokken, 
nerveus gestamelde brief, nog ’s middags bezorgd door 
een bode, een brief die verstoord smeekte, klaagde en 
aanklaagde, maakte haar weer onzeker in haar besluit om 
een eind te maken aan het avontuur, omdat die begeerte 
haar ijdelheid vleide en die door zijn extatische wanhoop 
verrukte. Haar minnaar smeekte haar met de dringendste 
woorden om op zijn minst een vluchtige ontmoeting, om 
tenminste te horen wat hij misdaan had, voor het geval 
dat hij haar per ongeluk gekwetst had, en nu werd ze ge-
prikkeld door het nieuwe spel om verder tegen hem te 
pruilen en zichzelf door ongemotiveerd weigeren nog 
onmisbaarder voor hem te maken. Ze had nu het gevoel 
of ze midden in een emotie zat en net als alle mensen 
met een koel karakter deed het haar goed om ombrand te 
zijn door hartstochten en toch zelf niet te branden. Daar-
om vroeg ze hem naar een konditorei te komen waarvan 
ze zich plotseling weer herinerde dat ze daar als jong 
meisje een rendez-vous met een acteur had gehad, een af-
spraak die ze nu kinderachtig vond door zijn eerbied en 
zorgeloosheid. Vreemd, glimlachte ze bij zichzelf, dat de 
romantiek in haar leven nu weer begon op te bloeien, na-
dat die alle jaren van haar huwelijk verkommerd was. En 
ze was ze in stilte bijna blij dat ze na die bruuske ont-
moeting met dat mens van gisteren sinds lange tijd weer 
zo’n echt, sterk en stimulerend gevoel gekregen had dat 
haar anders heel licht ontspannen zenuwen er onder-
huids nog van beefden.  
 Ze koos deze keer een donkere, onopvallende jurk en 
een andere hoed om bij een eventuele ontmoeting het ge-
heugen van dat mens op een dwaalspoor te brengen. Een 
sluier had ze al klaar om zichzelf onherkenbaar te maken, 
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maar door een plotseling opkomende eigenzinnigheid 
legde ze die weer weg. Zou ze als achtenswaardige, res-
pectabele vrouw de straat niet op durven, uit angst voor 
een of ander mens dat ze niet eens kende? En bij de 
angst voor het gevaar speelde er al een vreemd aanlokke-
lijke bekoring mee, een strijdvaardig, gevaarlijk prikke-
lende lust, zoiets als het met je vingers voelen van het 
koele lemmet van een dolk of het kijken in de loop van 
een revolver, waar in de zwarte huls de dood samenge-
perst zit. In die huiver voor het avontuur zat iets wat in 
haar geborgen leven ongewoon was, wat ze speels weer 
opzocht, een sensatie die haar zenuwen nu heerlijk span-
de en elektrische vonken door haar bloed sproeide.  
 Een vluchtig gevoel van angst overviel haar alleen de 
eerste seconde dat ze de straat opging, een nerveuze hui-
ver van kou, zoals wanneer je je teen onderzoekend in 
het water steekt, voor je je helemaal overgeeft aan de gol-
ven. Maar die koelte ging maar een seconde door haar 
heen; daarna bruiste er opeens een vreemde levensvreug-
de in haar op, een behoefte om zo licht, sterk en veer-
krachtig door te stappen met een gespannen, opgewekte 
pas, die ze van zichzelf niet kende. Ze vond het bijna 
jammer dat de konditorei zo dichtbij was, want de een of 
andere wil dreef haar nu ritmisch verder in de geheimzin-
nig magnetische aantrekkingskracht van het avontuur. 
Maar de tijd die ze voor de ontmoeting uitgetrokken had 
was krap en een aangename zekerheid in haar bloed ver-
zekerde haar dat haar minnaar al zat te wachten. Hij zat 
in een hoek, toen ze binnenkwam en sprong op met een 
opwinding die haar aangenaam en tegelijk pijnlijk trof. Ze 
moest hem waarschuwen om zijn stem te dempen, zo 
opgewonden borrelde haar uit het tumult van zijn inner-
lijke emoties een werveling van vragen en verwijten tege-
moet. Zonder de ware reden van haar wegblijven ook 
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maar aan te roeren, maakte ze toespelingen, die hem 
door hun vaagheid nog meer opwonden. Voor zijn wen-
sen was ze deze keer ongenaakbaar en aarzelde zelfs met 
beloften, omdat ze voelde hoe dat plotselinge, geheim-
zinnige terugtrekken en weigeren hem prikkelde… En 
toen ze hem na een opgewonden gesprek van een halfuur 
verliet, zonder hem ook maar enige tederheid gegaran-
deerd of zelfs maar beloofd te hebben, laaide in haar een 
heel vreemd gevoel dat ze alleen als meisje gekend had. 
Het was alsof er diep in haar een klein, prikkelend vlam-
metje smeulde en alleen maar wachtte op de wind die het 
vuur aanwakkerde, opdat het boven haar hoofd zou slui-
ten. Ze nam elke blik die de straat haar toewierp haastig 
mee in het voorbijgaan, en het onverwachte succes van 
veel van zulke mannelijke verlokkingen prikkelde haar 
nieuwsgierigheid naar haar eigen gezicht zozeer dat ze 
opeens voor de spiegel in de etalage van een bloemen-
winkel bleef staan om in een krans van rode rozen en van 
dauw glinsterende viooltjes haar eigen schoonheid te 
zien. Fonkelend keek ze zichzelf aan, licht en jong; een 
wellustig halfopen mond glimlachte haar van de andere 
kant tevredenheid toe en bevleugeld voelde ze nu haar le-
dematen, terwijl ze verderliep; een verlangen naar een li-
chamelijke ontketening, naar dans of roes haalde het ge-
wone, makkelijke ritme uit haar pas en met tegenzin 
hoorde ze nu van de Sint-Michaelskerk, die ze haastig 
voorbijliep, het uur dat haar naar huis riep, naar haar be-
perkte, ordelijke wereldje. Sinds haar meisjesjaren had ze 
zich niet zo licht gevoeld, niet zo bezield in alle zintui-
gen, de eerste dagen van haar huwelijk en de omhelzin-
gen van haar minnaar hadden haar lichaam niet zo met 
vonken geprikkeld en ze vond het een ondraaglijke ge-
dachte om die zeldzame lichtheid, die zoete bezetenheid 
van haar lichaam aan vaste tijden te verspillen. Moe liep 
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ze verder. Voor haar huis bleef ze nog een keer aarzelend 
staan om zich nog eens vol te zuigen met de vurige lucht 
en het verwarrende van dit moment en die diep tot aan 
haar hart te voelen, die laatste wegebbende golf van 
avontuur.  
 Toen tikte er iemand op haar schouder. Ze draaide 
zich om. ‘Wat… Wat nou weer?’ stamelde ze dodelijk ge-
schrokken, toen ze plotseling het gehate gezicht zag, en 
schrok nog meer, toen ze zichzelf die noodlottige woor-
den hoorde zeggen. Ze had zich immers voorgenomen 
om die vrouw niet meer te kennen, alles te ontkennen als 
ze haar ooit weer tegen zou komen en de afpersster het 
hoofd te bieden… Nu was het te laat.  
 ‘Ik sta hier al een halfuur op u te wachten, mevrouw 
Wagner.’  
 Irene kromp ineen, toen ze haar naam hoorde. Het 
mens wist haar naam en adres. Nu was alles verloren, ze 
was reddeloos aan haar uitgeleverd. De woorden lagen 
op haar tong, de zorgvuldig voorbereide en berekenende 
woorden, maar haar tong was verlamd en had niet de 
kracht om geluid te maken.  
 ‘Ik sta al een halfuur te wachten, mevrouw Wagner.’  
 Dreigend als een verwijt herhaalde het mens haar 
woorden.  
 ‘Wat wil je… Wat wil je toch van me…’  
 ‘Dat weet u wel, mevrouw Wagner’ – Irene kromp 
weer ineen bij het horen van de naam – ‘u weet best 
waarvoor ik kom.’  
 ‘Ik heb hem nooit meer gezien… Laat me nu met 
rust… Ik zal hem nooit meer zien… Nooit…’  
 Het mens wachtte rustig tot Irene in haar opwinding 
niet meer verder kon. Daarna zei ze bars als tegen een 
ondergeschikte:  
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 ‘Niet liegen! Ik ben u immers nagelopen tot aan de 
konditorei,’ en toen ze Irene terug zag deinzen, voegde 
ze er honend nog aan toe: ‘Ik heb immers geen werk. Bij 
de zaak hebben ze me ontslagen, wegens gebrek aan 
werk, zeiden ze, en wegens de slechte tijden. Nou, daar 
maak je gebruik van, en dan gaan mensen zoals ik aan de 
wandel… Net als fatsoenlijke vrouwen.’  
 Ze zei dat met een kille boosheid, die Irene door merg 
en been ging. Weerloos voelde ze zich tegen de naakte 
brutaliteit van die gemeenheid, en steeds draaieriger werd 
ze bij de angstige gedachte dat dat mens nu weer een keel 
kon opzetten of dat haar man voorbij kon komen, en 
dan was alles verloren. Snel tastte ze in haar mof, trok 
haar zilveren beursje open en haalde al het geld eruit dat 
ze te pakken kreeg. Walgend stopte ze het in de hand die 
in afwachting van de buit al langzaam uitgestoken was.  
 Maar deze keer zakte de brutale hand, zodra die het 
geld voelde, niet net als toen deemoedig in elkaar, maar 
bleef strak in de lucht hangen en open als een klauw.  
 ‘Geef dat zilveren beursje ook maar, dan raak ik het 
geld niet kwijt!’ zei daarbij de honend opengetrokken 
mond met een schaterlachje.  
 Irene keek haar recht aan, maar niet meer dan een se-
conde. Die brutale, gemene hoon was onverdraaglijk. Als 
een brandende pijn voelde ze hoe de weerzin haar hele li-
chaam doordrong. Weg, weg, om dat gezicht niet meer te 
hoeven zien! Zonder te kijken stak ze haar met een snelle 
beweging het kostbare beursje toe en daarna rende ze 
met de huiver op haar hielen de trap op.  
 Haar man was nog niet thuis en daarom kon ze zich 
op de sofa laten vallen. Onbeweeglijk als na een hamer-
slag bleef ze liggen; alleen door haar vingers ging een wil-
de stuiptrekking en die schudde haar arm tot aan haar 
schouders, maar niets in haar lichaam kon op tegen dat 
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aanstormende geweld van de ontketende huiver. Pas toen 
ze van buiten de stem van haar man hoorde, kwam ze 
met een uiterste krachtsinspanning overeind en sleepte 
zichzelf naar de andere kamer met werktuiglijke bewegin-
gen en ontzielde zintuigen.  
 
Nu zat de gruwel bij haar in huis en kwam de kamers niet 
uit. In de vele werkeloze uren, die telkens weer, golf na 
golf, de beelden van die ontzettende ontmoeting in haar 
geheugen terugspoelden, werd het hopeloze van haar si-
tuatie haar volkomen duidelijk. Dat mens kende – ze be-
greep niet hoe het kon – haar naam, haar adres en zou, 
nu haar eerste pogingen zo voortreffelijk geslaagd waren, 
nu zonder twijfel geen middel schuwen om haar mede-
weten te gebruiken voor voortdurende afpersing. Jaren 
en jaren zou ze als een boze geest op haar leven drukken 
en zelfs niet door de meest wanhopige inspanning afge-
schud kunnen worden, want al was Irene welgesteld en 
de vrouw van een vermogend man, ze kon zo’n flink be-
drag, dat haar voorgoed van dat mens zou bevrijden, 
toch niet opbrengen zonder haar echtgenoot in te lich-
ten. En bovendien – dat wist ze uit toevallige verhalen 
van haar man over zijn processen – waren afspraken en 
beloften van zulke doortrapte mensen helemaal niets 
waard. Een maand of twee misschien, dacht ze, was het 
noodlot nog te vermijden; daarna moest het kunstmatige 
bouwwerk van haar huiselijk geluk instorten, en de zeker-
heid dat ze de afpersster mee zou sleuren in haar val gaf 
haar weinig voldoening. Want wat was zes maanden ge-
vangenis voor dat vast en zeker liederlijke mens met 
waarschijnlijk een strafblad in vergelijking met het be-
staan dat zijzelf moest missen en waarvan ze tot haar 
schrik voelde dat het voor haar het enig mogelijke was. 
Een nieuw bestaan beginnen, onteerd en bezoedeld, leek 
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haar onvoorstelbaar, doordat ze tot nu toe altijd alles van 
het leven cadeau gekregen had en niets van haar lot zelf 
opgebouwd had, en daarbij: haar kinderen waren hier, 
haar man, haar huis, al die dingen waarvan ze, nu ze die 
dreigde te verliezen, pas voelde hoezeer die een deel van 
haarzelf waren. Alles wat ze vroeger alleen maar met haar 
jurk geraakt had, vond ze nu opeens ontzettend noodza-
kelijk, en de gedachte dat de een of andere zwerfster, die 
ergens op straat liep te loeren, in staat was die warme sa-
menhang met één enkel woord op te blazen leek soms 
niet te bevatten en zelfs zo onwerkelijk als een droom.  
 Onafwendbaar was het lot, dat voelde ze nu met ont-
zettende zekerheid, en er was geen ontkomen aan. Maar 
wat… Wat zou er gebeuren? Van ’s morgens vroeg tot ’s 
avonds laat worstelde ze met die vraag. Op een dag zou 
er een brief aan haar man komen, ze zag haar man al bin-
nenkomen, bleek met een duistere blik, en haar bij haar 
arm pakken, vragen hoe het zat… Maar dan… Wat zou 
er dan gebeuren? Wat zou hij doen? Hier verdwenen de 
beelden plotseling in het duister van een verwarde en bit-
tere angst. Ze wist niet meer wat ze moest doen en haar 
vermoedens vielen duizelingwekkend in een bodemloze 
put. Maar van één ding werd ze zich bij dat gepieker vre-
selijk bewust: hoe slecht ze haar man eigenlijk kende, hoe 
slecht ze zijn besluiten aan voelde komen. Ze was met 
hem getrouwd op advies van haar ouders, maar zonder 
tegenstand en met een aangename, door de latere jaren 
niet teleurgestelde sympathie en had nu acht jaar van een 
behaaglijk, stilletjes afwisselend geluk aan zijn zijde ge-
leefd; ze had kinderen van hem, een huis en vele uren li-
chamelijke gemeenschap, maar pas nu ze zich afvroeg 
wat hij zou doen, werd haar duidelijk hoe vreemd en on-
bekend hij voor haar gebleven was. Ze ontdekte in de 
koortsachtige terugblikken waarmee ze de afgelopen ja-
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ren als met spookachtige schijnwerpers afzocht, dat ze 
nooit moeite had gedaan om hem werkelijk te leren ken-
nen en nu na jaren niet eens wist of hij hard was of toe-
geeflijk, streng of teder. Met een noodlottig laat en door 
die eerste levensangst wakkergeschud schuldgevoel 
moest ze bekennen dat ze alleen de sociale buitenkant 
van zijn karakter had leren kennen en nooit de binnen-
kant, waar op dit tragische moment de beslissing gevon-
den moest worden. Onwillekeurig begon ze te zoeken 
naar karaktertrekjes en tekenen om erachter te komen 
hoe hij in dergelijke kwesties geoordeeld had, en tot haar 
pijnlijke verbazing besefte ze dat hij bijna nog nooit over 
zijn persoonlijke opvattingen met haar gesproken had en 
aan de andere kant natuurlijk ook dat ze zich nog nooit 
met dergelijke kwesties tot hem gericht had. Nu pas be-
gon ze zijn hele leven af te meten aan details waardoor ze 
zijn karakter kon begrijpen. Op elke kleine herinnering 
klopte nu haar angst met een aarzelende hamer om toe-
gang te vinden tot de geheime kamers van zijn hart.  
 Ze zat nu te loeren naar de kleinste uiting en al koorts-
achtig uit te kijken naar zijn komst. Zijn groet viel nau-
welijks op, maar in zijn gebaren – hoe hij nu haar hand 
kuste of met zijn vingers over haar haar streelde – leek 
haar een tederheid te liggen die, hoewel ze een kuise af-
keer had van stormachtige gebaren, kon wijzen op diepe 
genegenheid. Hij was altijd ingehouden, wanneer hij te-
gen haar sprak, nooit ongeduldig of opgewonden, en in 
zijn hele manier van doen lag een beheerste vriendelijk-
heid, maar een die, zoals haar onrust begon te vermoe-
den, weinig verschilde van de vriendelijkheid tegen de 
dienstboden en zichtbaar minder dan die tegen de kin-
deren, die bij hem altijd levendige, nu eens vrolijke en 
dan weer hartstochtelijke vormen aannam. Hij infor-
meerde ook vandaag weer uitvoerig naar huiselijke din-
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gen, alsof hij haar de kans wilde geven om hem haar be-
langstelling te laten blijken, terwijl hij zijn eigen belang-
stelling voor zich hield, en voor het eerst ontdekte ze, nu 
ze hem observeerde, hoe hij haar ontzag en met hoeveel 
terughoudendheid hij zich probeerde aan te passen aan 
haar alledaagse gesprekken – waarvan ze opeens ontzet 
besefte hoe onnozel en banaal die waren. Over zichzelf 
vertelde hij niets en haar naar geruststelling snakkende 
nieuwsgierigheid bleef onbevredigd.  
 Zo observeerde ze, omdat de woorden hem niet ver-
raadden, zijn gezicht, nu hij in zijn fauteuil een boek zat 
te lezen, fel verlicht door de elektrische vlam. Ze keek 
naar zijn gezicht alsof het vreemd voor haar was en pro-
beerde uit de vertrouwde en opeens weer vreemde ge-
laatstrekken het karakter op te maken dat acht jaar sa-
menzijn voor haar onverschilligheid verborgen hadden. 
Het voorhoofd was licht en voornaam, alsof het ge-
vormd was door een sterke innerlijke inspanning, maar 
de mond was streng en ontoegeeflijk. Alles was strak in 
de heel mannelijke trekken, één en al energie en kracht; 
verbaasd dat ze daar schoonheid in zag en een beetje ver-
wonderd bekeek ze die ingehouden ernst, die zichtbare 
hardheid van zijn karakter, die ze tot nu toe op haar een-
voudige manier nooit zo onderhoudend had gevonden 
en graag had ingewisseld voor sociale spraakzaamheid. 
Maar de ogen, waarin toch het echte geheim moest 
schuilen, waren neergeslagen en op het boek gericht en 
zo onttrokken aan haar observatie. Daardoor kon ze de 
hele tijd alleen maar vragend staren naar het profiel, alsof 
die gewelfde lijn één enkel woord betekende, dat genade 
of verdoemenis uitdrukte, dat vreemde profiel, waarvan 
de hardheid haar liet schrikken, maar in de vastberaden-
heid waarvan ze voor het eerst een vreemde schoonheid 
zag. Opeens voelde ze dat ze graag naar hem keek, met 
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genoegen en met trots. Bij het opkomen van dat gevoel 
wrong er iets in haar borst, een dof gevoel, spijt om iets 
wat verzuimd was, een bijna sensuele spanning, en ze 
kon zich niet herinneren dat ze ooit zo sterk op zijn li-
chamelijkheid gereageerd had. Toen keek hij op van zijn 
boek. Haastig stapte ze verder achteruit in het donker om 
met de brandende vraag van haar blikken geen verden-
king bij hem te wekken.  
 Drie dagen was ze nu de deur niet uit geweest. En tot 
haar ongenoegen merkte ze al dat haar opeens constante 
aanwezigheid de anderen al was opgevallen, want het ge-
beurde niet vaak dat ze vele uren of zelfs dagen op haar 
eigen kamers doorbracht. Omdat ze geen huismus was, 
omdat ze door materiële onafhankelijkheid verlost was 
van de kleine huishoudelijke zorgen en verveeld werd 
door zichzelf, was haar huis nauwelijks meer dan een 
vluchtige rustplaats, terwijl de straat, het theater en de 
maatschappelijke verenigingen met hun bonte ontmoe-
tingen en de eeuwige toestroom van uiterlijke veranderin-
gen haar liefste verblijfplaats waren, doordat het genieten 
daar geen innerlijke inspanning vereiste en doordat de 
zintuigen bij een sluimerend gevoel allerlei zintuiglijke 
prikkels kregen. Irene hoorde met haar hele manier van 
denken tot de elegante gemeenschap van de Weense 
bourgeoisie, waarvan de hele agenda er volgens een ge-
heime afspraak uit lijkt te bestaan dat alle leden van die 
onzichtbare bond elkaar onophoudelijk op dezelfde uren 
met dezelfde interessen ontmoeten en dat eeuwig verge-
lijkende observeren en ontmoeten langzamerhand ver-
heffen tot de zin van hun bestaan. Op zichzelf aangewe-
zen en vereenzaamd verliest een zo aan makkelijke ge-
meenzaamheid gewend leven elk houvast; de zintuigen 
komen in opstand zonder hun gewone voer aan heel on-
beduidende, maar wel onmisbare sensatie en het alleen-
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zijn ontaardt gauw tot nerveuze zelfhaat. Ze voelde de 
tijd als een oneindige last en de uren verloren zonder hun 
gewone bestemming elke betekenis. Als tussen celmuren, 
doelloos en opgewonden, liep ze in haar kamers op en 
naar; de straat en de wereld, haar werkelijke leven, waren 
ontoegankelijk en als de engel met het vurige zwaard 
stond daar de afpersster te dreigen.  
 De eersten die die verandering merkten waren haar 
kinderen, vooral de oudste jongen, die pijnlijk duidelijk 
uitdrukking gaf aan zijn naïeve verwondering dat hij ma-
ma zoveel thuis zag, terwijl de dienstbodes alleen maar 
fluisterden en hun vermoedens uitwisselden met de gou-
vernante. Vergeefs probeerde ze haar opvallende aanwe-
zigheid te motiveren met allerlei soms heel geslaagde 
smoezen, maar juist dat gezochte van haar verklaringen 
maakte haar duidelijk hoe nutteloos ze op haar eigen 
werkterrein door jarenlange onverschilligheid geworden 
was. Overal waar ze actief wilde zijn stuitte ze op het ver-
zet van belangen van anderen, die haar plotselinge pogin-
gen afwezen als ongepaste bemoeienis met gewoonte-
rechten. Overal was de plaats bezet en zijzelf was door 
de onwennigheid een indringer in het organisme van haar 
eigen huis. Daardoor wist ze geen raad met zichzelf en 
haar tijd; zelfs de toenadering tot haar kinderen mislukte, 
omdat die argwanend werden en in haar plotseling leven-
dige belangstelling een nieuwe controle zagen, en ze 
voelde hoe ze beschaamd bloosde, toen de zevenjarige 
jongen bij een van die pogingen brutaal vroeg waarom ze 
eigenlijk niet meer ging wandelen. Overal waar ze wilde 
helpen stoorde ze en waar ze belangstelling toonde, wek-
te ze argwaan. Daarbij miste ze nog de handigheid om 
haar voortdurende aanwezigheid minder zichtbaar te ma-
ken door slimme terughoudendheid en rustig in een ka-
mer te blijven zitten met een boek of een handwerkje; 
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aan één stuk door joeg de diepe angst, die als elk intens 
gevoel bij haar veranderde in nervositeit, haar van de ene 
kamer naar de andere. Telkens wanneer de telefoon ging 
of de voordeurbel kromp ze ineen en betrapte zichzelf 
steeds weer wanneer ze tussen de gordijnen door op 
straat loerde, hongerig naar mensen of tenminste de aan-
blik, verlangend naar vrijheid en toch bang dat ze tussen 
de voorbijgaande gezichten het ene omhoog zou zien kij-
ken dat haar tot in haar dromen achtervolgde. Ze voelde 
hoe haar rustige bestaan plotseling oploste en vervloeide, 
en uit die krachteloosheid groeide al het voorgevoel van 
een volkomen verwoest leven. Die drie dagen in de ge-
vangenis van de kamers leken haar langer dan de acht 
jaar van haar huwelijk.  
 Maar voor die derde avond had ze al weken geleden 
een uitnodiging aangenomen van haar man, die ze nu 
niet opeens zonder goede redenen kon afslaan. En bo-
vendien: die onzichtbare tralies van ontzetting die nu om 
haar leven opgetrokken waren moesten toch een keer 
verbroken worden, als ze niet te gronde wilde gaan. Ze 
had behoefte aan mensen, aan een paar uur rust van zich-
zelf, van die levensgevaarlijke eenzaamheid van de angst. 
En daarbij: waar was ze veiliger dan in een ander huis bij 
vrienden, waar was ze beter beschermd tegen die on-
zichtbare vervolging die overal op haar loerde? Ze hui-
verde maar één seconde, één enkele seconde, toen ze het 
huis uitging en nu voor het eerst sinds die confrontatie 
weer op straat kwam, waar dat mens ergens op de loer 
kon staan. Onwillekeurig pakte ze de arm van haar man, 
deed haar ogen dicht en maakte snel de paar passen van 
het trottoir naar de wachtende auto; maar daarna, toen ze 
veilig naast haar man door de nachtelijke, wagenloze stra-
ten suisde, viel de innerlijke zwaarte van haar af, en ter-
wijl ze nu de trappen van het vreemde huis opging, wist 
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ze dat ze geborgen was. Een paar uur lang kon ze nu zijn 
als de lange jaren van vroeger: zorgeloos, blij, alleen nog 
in het volle blije bewustzijn van iemand die uit de muren 
van de gevangenis weer opstijgt naar de zon. Hier was 
een muur tegen alle vervolging, haat kon hier niet naar 
binnen, hier waren alleen maar mensen die van haar hiel-
den, die haar respecteerden en bewonderden, goeduit-
ziende, ontspannen mensen, roodachtig omfonkeld door 
de vlam van de lichtzinnigheid, een reidans van genot, 
die haar eindelijk ook weer omhelsde. Want nu ze bin-
nenkwam, zag ze aan de blikken van de anderen dat ze 
knap was en dat werd ze nog meer door het bewuste en 
lang gemiste gevoel. Wat een weldaad na al die dagen van 
zwijgen, toen ze steeds de snijdende ploeg van die ene 
gedachte onvruchtbaar door haar hersenen had voelen 
snijden, toen alles in haar gewond en pijnlijk was; wat een 
weldaad was het om nu weer vleiende woorden te horen, 
die elektrisch opwekkend tot onder haar huid knisperden 
en haar stimuleerden. Ze stond te staren; er ging een on-
rustige stuiptrekking door haar borst, die eruit wilde. En 
opeens wist ze dat het de opgesloten lach was die zich 
wilde bevrijden. Als een kurk uit een fles champagne 
knalde hij eruit, sloeg over in kleine, klokkende coloratu-
ren; ze bleef maar lachen, schaamde zich soms over haar 
bacchantische overmoed en lachte meteen weer door. 
Elektriciteit stuiptrekte uit haar ontspannen zenuwen, alle 
zintuigen waren sterk, gezond en geprikkeld en na dagen 
at ze voor het eerst weer met echte honger en dronk als 
iemand die smachtte van de dorst.  
 Haar ingedroogde, naar mensen snakkende ziel zoog 
uit alles leven en genot. In de kamer naast haar lokte mu-
ziek en drong diep onder haar brandende huid. De dans 
begon en voor ze het wist was ze al midden in het ge-
woel. Ze danste als ze nog nooit in haar leven gedaan 
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had. Die tollende werveling slingerde alle zwaarte uit 
haar, het ritme groeide in haar ledematen en doorademde 
haar lichaam met vurige beweging. Hield de muziek op, 
dan voelde ze de stilte pijnlijk; de slang van de onrust 
likte aan haar huiverende ledematen en als in een bad, in 
verkoelend, kalmerend, dragend water stortte ze zich 
weer in de werveling. Ze was altijd maar een middelmati-
ge danseres geweest, te afgemeten, te bestudeerd, te stijf-
jes en voorzichtig in haar bewegingen, maar door deze 
roes van bevrijde vreugde gingen alle lijfelijke remmen 
los. Een stalen band van schaamte en bezonnenheid, die 
anders haar wildste hartstochten in bedwang hield, 
scheurde nu doormidden en ze voelde zich ongeremd, 
rusteloos en zalig vervloeien. Armen, handen voelde ze 
om zich heen, aanraking en verdwijning, adem van woor-
den, kriebelend lachen, muziek die stuiptrekte in haar lijf; 
haar hele lichaam was gespannen, zo gespannen dat de 
kleren op haar lichaam brandden en dat ze het liefste al-
les afgerukt had om die roes naakt dieper in zichzelf te 
voelen.  
 ‘Irene, wat heb je?’ – Ze draaide zich om, wankelend 
en met lachende ogen, nog verhit door de omhelzing van 
haar danspartner. De verwonderd starre blik van haar 
man gaf haar een koude, harde steek in haar hart. Ze 
schrok. Was ze te wild geweest? Had haar razernij iets 
verraden?  
 ‘Hoe… Hoe bedoel je, Fritz?’ stamelde ze, verwon-
derd over zijn plotseling priemende blik, die steeds die-
per in haar door leek te dringen en die ze nu al heel diep, 
diep in haar hart voelde. Ze had kunnen schreeuwen on-
der de woelende vastberadenheid van die ogen.  
 ‘Dit is toch niet normaal,’ mompelde hij ten slotte. In 
zijn stem klonk een doffe verwondering. Ze durfde niet 
te vragen wat hij daarmee bedoelde. Maar er ging een 
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huivering door haar lichaam, toen ze, nu hij zich zonder 
iets te zeggen omdraaide, zijn schouders zag: breed, hard 
en groot, gespierd uitlopend in een ijzeren nek. Net als 
bij een moordenaar, ging het door haar heen, krankzinnig 
en al weer verdrongen. Nu voelde ze pas, alsof ze hem 
voor het eerst gezien had, haar eigen man, dat hij sterk en 
gevaarlijk was.  
 De muziek begon weer. Er kwam een man op haar af 
en werktuiglijk pakte ze zijn arm. Maar nu was alles 
zwaar geworden en de lichte melodie kon haar verstarde 
ledematen niet meer omhoog krijgen. Een doffe zwaarte 
zakte uit haar hart naar haar voeten en elke pas deed pijn. 
En ze moest haar danspartner vragen om haar te laten 
gaan. Onwillekeurig keek ze bij het achteruitstappen om 
of haar man in de buurt was. En kromp ineen. Hij stond 
vlak achter haar, alsof hij op haar wachtte, en weer keek 
hij recht in haar ogen. Wat wilde hij? Wat wist hij al? On-
willekeurig trok ze haar jurk tegen zich aan, alsof ze haar 
naakte borst tegen hem moest beschermen. Zijn zwijgen 
bleef even hardnekkig als zijn blik.  
 ‘Gaan we?’ vroeg ze angstig.  
 ‘Ja.’ Zijn stem klonk hard en onvriendelijk. Hij ging 
haar voor. Weer zag ze zijn brede, dreigende nek. Ze 
werd in haar bontjas geholpen, maar had het koud. Zwij-
gend reden ze naast elkaar. Ze durfde geen woord te zeg-
gen. Dof voelde ze een nieuw gevaar. Nu was ze van bei-
de kanten omsingeld.  
 
Deze nacht had ze een bedrukkende droom. Er ruiste de 
een of andere vreemde muziek, er was een hoge, lichte 
zaal, ze kwam binnen, er waren veel mensen en kleuren 
door elkaar, en daarop kwam er een jonge man op haar 
af die ze dacht te kennen en toch niet helemaal kon 
thuisbrengen; hij pakte haar bij haar arm en ze danste 
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met hem. Ze voelde zich prettig en zacht, één grote golf 
van muziek tilde haar op, zodat ze de grond niet meer 
voelde, en zo dansten ze door vele zalen, waar gouden 
luchters heel hoog als sterren stralend kleine vlammetjes 
toonden en veel spiegels aan de muren haar haar eigen 
glimlach toewierpen en weer ver wegdroegen in onein-
dige weerspiegelingen. Steeds heviger werd de dans en 
steeds vuriger de muziek. Ze voelde hoe de jonge man 
zich dichter tegen haar aan vlijde en zijn hand begroef in 
haar blote arm, zodat ze moest kreunen van pijnlijk lust-
gevoel, en nu haar blik opging in de zijne, dacht ze hem 
te herkennen. Een acteur, dacht ze, op wie ze als klein 
meisje uit de verte uitzinnig verliefd was geweest; verrukt 
wilde ze zijn naam al uitspreken, maar hij dempte haar 
zachte kreet met een gloeiende kus. En zo, met versmol-
ten lippen, één samengloeiend lichaam, vlogen ze als 
door een zalige wind gedragen door de zalen. De muren 
stroomden voorbij, ze zag het opzwevende plafond niet 
meer en de tijd, onzegbaar licht en met ontketende be-
nen. Toen raakte iemand plotseling haar schouder. Ze 
hield stil en met haar de muziek, de lichten doofden, 
zwart kwamen de muren op haar af en de danser was 
verdwenen. ‘Geef hem aan mij, dief die je bent!’ 
schreeuwde het afgrijselijke mens, want zij was het, dat 
de muren ervan galmden, en omklemde haar pols met ijs-
koude vingers. Ze verzette zich en hoorde zichzelf 
schreeuwen, een dwaze, krijsende kreet van ontzetting, 
en ze worstelden met elkaar, maar de vrouw was sterker, 
rukte haar parelketting af en daarbij haar halve jurk, dat 
haar borst en armen ontbloot werden onder de hangende 
flarden. Opeens waren er weer mensen; uit alle zalen 
stroomden ze met aanzwellend lawaai en staarden haar in 
haar halfnaaktheid honend aan en ook de vrouw, die 
krijste: ‘Zij heeft hem afgepakt, de echtbreekster, de 
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hoer!’ Ze wist niet waar ze het zoeken moest, waar ze kij-
ken moest, want steeds dichterbij kwamen de mensen, 
nieuwsgierige, sissende figuren grepen haar naaktheid en 
nu haar tuimelende blik redding zocht, zag ze in de duis-
tere deuropening opeens haar man onbeweeglijk staan 
met zijn rechterhand achter zijn rug. Ze gaf een schreeuw 
en rende van hem weg, rende vele zalen door; achter haar 
raasde de beluste menigte, ze voelde haar jurk steeds ver-
der afglijden en ze kon hem haast niet meer ophouden. 
Daarop sprong er voor haar een deur open; gretig rende 
ze de trap af om zich te redden, maar beneden stond 
weer het gemene mens te wachten in haar wollen jurk en 
met haar klauwen van handen. Ze sprong opzij en rende 
als een gek de vrije ruimte in, maar de ander ging haar 
achterna en zo joegen ze samen door de nacht door lan-
ge stille straten en de lantarens bogen zich grijnzend over 
haar heen. Achter zich hoorde ze de hele tijd de klompen 
klepperen van het mens, maar telkens wanneer ze op de 
hoek van een straat kwam, sprong daar het mens ook 
weer tevoorschijn, net als op de volgende, achter alle hui-
zen, links en rechts loerde ze. Telkens was ze er al, ont-
zettend verveelvoudigd, niet in te halen; telkens sprong 
ze naar voren en greep naar haar, terwijl zijzelf haar knie-
ën voelde knikken. Maar eindelijk: daar was haar huis, ze 
rende erop af, maar toen ze de deur opentrok, stond daar 
haar man met een mes in zijn hand en keek haar aan met 
een doordringende blik. ‘Waar was je?’ vroeg hij dof; 
‘Nergens,’ hoorde ze zichzelf zeggen en naast haar al een 
schelle lach. ‘Ik zag het wel! Ik zag het wel!’ schreeuwde 
grijnzend het mens, dat plotseling weer naast haar stond 
en waanzinnig lachte. Daarop hief haar man het mes. 
‘Help!’ riep ze. ‘Help!’ …  
 Ze keek op en haar verschrikte blikken stuitten op die 
van haar man. Wat… Wat was dat? Ze was in haar ka-
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mer, de hanglamp brandde flets, ze was thuis in haar bed 
en ze had alleen maar gedroomd. Maar waarom zat haar 
man op de rand van haar bed naar haar te kijken of ze 
ziek was? Wie had het licht aangedaan en waarom zat hij 
daar zo ernstig, zo stijf en onbeweeglijk? Ze schrok zich 
een ongeluk. Onwillekeurig keek ze naar zijn hand: nee, 
er zat geen mes in. Langzaam verdween de versuffing 
van de slaap en het bliksemen van de beelden. Ze had ze-
ker gedroomd, in haar droom geschreeuwd en hem wak-
ker gemaakt. Maar waarom keek hij zo ernstig, zo door-
dringend en zo doodserieus naar haar?  
 Ze probeerde te glimlachen. ‘Wat… Wat is er? Wat 
kijk je? Ik had geloof ik een nachtmerrie.’  
 ‘Ja, je lag hard te schreeuwen. Ik hoorde het in de an-
dere kamer.’  
 Wat riep ik, wat heb ik verraden, dacht ze huiverend, 
en wat weet hij al? Ze durfde nauwelijks meer naar hem 
op te kijken. Maar hij keek heel ernstig op haar neer met 
een vreemde rust.  
 ‘Wat is er, Irene? Je zit ergens mee. Je bent al een paar 
dagen heel anders, alsof je koorts hebt, nerveus, ver-
strooid en in je slaap roep je om hulp!’  
 Ze probeerde weer te glimlachen. ‘Nee,’ hield hij vol. 
‘Je moet niks voor me verzwijgen. Heb je zorgen of er-
gens last van? Iedereen in huis heeft al gemerkt dat je 
veranderd bent. Je moet vertrouwen in me hebben, Ire-
ne.’  
 Hij schoof onmerkbaar naar haar toe; ze voelde hoe 
zijn vingers haar blote arm streelden en liefkoosden en in 
zijn ogen was een vreemd licht te zien. Ze kreeg opeens 
veel zin om zich tegen zijn stevige lijf te drukken, het 
vast te klampen, alles te bekennen en hem niet los te la-
ten voor hij haar vergeven had, nu, op dit moment, nu hij 
haar had zien lijden.  
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 Maar de hanglamp brandde flets en verlichtte haar ge-
zicht en ze schaamde zich. Ze was bang voor het woord.  
 ‘Wees maar niet bezorgd, Fritz,’ zei ze met een poging 
om te glimlachen, terwijl haar lichaam huiverde tot in 
haar blote tenen. ‘Ik ben alleen een beetje nerveus. Het 
gaat wel weer over.’  
 De hand die haar al vasthield trok zich snel terug. Ze 
huiverde, terwijl ze hem nu aankeek, bleek in het glazige 
licht, en met over zijn voorhoofd een zware schaduw van 
duistere gedachten. Langzaam kwam hij overeind.  
 ‘Ik weet het niet, ik had het idee dat je me iets wou 
vertellen, al dagen. Iets wat alleen jou en mij aangaat. We 
zijn nu alleen, Irene.’  
 Ze bleef onbeweeglijk liggen, als het ware gehypnoti-
seerd door die ernstige en versluierde blik. Alles zou nu 
goed kunnen komen, voelde ze, ze hoefde maar één 
woord te zeggen, één woordje maar: vergeving, en hij 
zou niet vragen waarvoor. Maar waarom brandde het 
licht, dat luide, brutale, luisterende licht? In het donker 
had ze het kunnen zeggen, voelde ze. Maar het licht brak 
haar kracht.  
 ‘Dus je hebt me echt niks, helemaal niks te zeggen?’  
 Wat een vreselijke verlokking en wat was zijn stem 
zacht! Nog nooit had ze hem zo horen praten. Maar het 
licht, die hanglamp, dat gele, begerige licht!  
 Ze maakte een heftige beweging. ‘Hoe kom je erbij?’ 
lachte ze en schrok al van de falset van haar eigen stem. 
‘Omdat ik niet lekker slaap heb ik geheimen? En uitein-
delijk zelfs avontuurtjes?’  
 Ze huiverde zelf, omdat haar woorden zo onecht en 
zo leugenachtig klonken; ze kreeg een diepe hekel aan 
zichzelf en onwillekeurig keek ze een andere kant uit. 
 ‘Nou – welterusten dan.’ Kortaf zei hij het nu, heel 
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scherp. Met een heel andere stem, als een dreigement of 
als kwaadaardige, gevaarlijke spot.  
 Daarna deed hij het licht uit. Ze zag zijn witte scha-
duw bij de deur verdwijnen, geluidloos, flets, een nachte-
lijk spook, en toen de deur dichtviel, was het of er een 
doodkist sloot. De hele wereld leek haar afgestorven en 
hol, alleen in haar verstarde lichaam bonsde haar eigen 
hart luid en wild tegen haar borst, pijn en nog eens pijn 
bij elke slag.  
 Toen ze de volgende middag samen zaten te eten – de 
kinderen hadden net ruzie gemaakt en konden maar met 
moeite gekalmeerd worden – bracht het dienstmeisje een 
brief. Voor mevrouw en de bezorger wachtte op ant-
woord. Verbaasd keek ze naar een onbekend handschrift, 
maakte haastig de envelop open en verbleekte al meteen 
bij de eerste regel. Met een ruk sprong ze op en schrok 
nog meer, toen ze aan de algemene verwondering van de 
anderen zag hoe onbedachtzaam haar heftigheid was.  
 De brief was beknopt. Drie regels: Geef de bezorger van 
deze brief direct honderd kroon. Geen ondertekening, geen 
datum en in het duidelijk veranderde handschrift alleen 
dat gruwelijk nadrukkelijke bevel! Irene rende naar haar 
kamer om het geld te halen, maar ze had de sleutel van 
haar kast ergens anders neergelegd; koortsachtig trok en 
rammelde ze aan al haar laden, tot ze hem eindelijk vond. 
Bevend vouwde ze het bankbiljet in een envelop en gaf 
het zelf bij de deur aan de wachtende bode. Ze deed het 
allemaal buiten zinnen, als onder hypnose, zonder te den-
ken aan de mogelijkheid van uitstel. Daarna ging ze – 
nog geen twee minuten was ze weggebleven – terug naar 
de kamer.  
 Iedereen zweeg. Ze ging schuw en ongemakkelijk zit-
ten en wilde juist een haastige uitvlucht bedenken, toen 
ze – en haar hand beefde zo, dat ze het opgepakte glas 
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haastig neer moest zetten – tot haar ontzetting merkte 
dat ze, verblind door de bliksemslag van de opwinding, 
de brief open naast haar bord had laten liggen. Een 
kleine beweging maar, en haar man had hem naar zich 
toe kunnen halen en één blik was misschien genoeg ge-
weest om de regels met de grote hanepoten regels te le-
zen. Ze was met stomheid geslagen. Met een verstolen 
greep verfrommelde ze het briefje, maar nu ze het bij 
zich stak, ontmoette ze opkijkend een sterke blik van 
haar man, een doordringende, strenge, pijnlijke blik, die 
ze vroeger nooit bij hem gezien had. Nu pas, sinds een 
paar dagen, gaf hij haar met zijn blik die plotselinge sto-
ten van wantrouwen, waardoor ze innerlijk moest rillen 
en waartegen ze weerloos was. Met zo’n blik had hij toen 
bij de dans naar haar lichaam gegrepen en het was dezelf-
de blik die gisternacht als een mes boven haar slaap ge-
fonkeld had.  
 Was het weten of willen-weten dat hem zo scherp, zo 
kaal, zo van staal en zo pijnlijk maakte? En terwijl ze nog 
naar een woord zocht, werd ze overvallen door een al-
lang vergeten herinnering, namelijk dat haar man ooit 
verteld had dat hij als advocaat een keer tegenover een 
rechter-commissaris had gestaan die de kunstgreep uit-
haalde om tijdens het verhoor met quasi-bijziende blik-
ken het dossier door te kijken om dan bij de echt beslis-
sende vraag bliksemsnel op te kijken en als een dolk door 
te stoten in de plotselinge schrik van de verdachte, die 
dan bij die felle bliksemschicht van geconcentreerde aan-
dacht zijn zelfbeheersing verloor en de zorgvuldig in 
stand gehouden leugen machteloos liet vallen. Zou hij nu 
zelf zo’n gevaarlijk kunstje uithalen, waarvan zij het 
slachtoffer zou zijn? Ze huiverde, des te meer omdat ze 
wist hoe groot de psychologische passie was die hem ver 
boven de juridische aanspraken aan zijn beroep ketende. 
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Het opsporen, aanschouwelijk maken en afdwingen van 
een bekentenis kon hem bezighouden als anderen een 
kansspel of erotiek, en op zulke dagen van een psycholo-
gische speurtocht gloeide hij als het ware inwendig. Een 
brandende nervositeit, die hem ’s nachts vaak vergeten 
vonnissen liet opsnorren, werd naar buiten een stalen on-
doordringbaarheid; hij at en dronk weinig, maar rookte 
aan één stuk door en spaarde zijn woorden als het ware 
op voor het uur in de rechtbank. Eén keer had ze hem 
daar gezien bij een pleidooi en geen tweede keer, zo was 
ze geschrokken van de duistere hartstocht, de haast 
boosaardige gloed van zijn betoog en een doffe, harde 
trek in zijn gezicht, dat ze nu opeens in de starre blik on-
der de dreigend gefronste wenkbrauwen terug dacht te 
zien.  
 Al die verdrongen herinneringen concentreerden zich 
in deze ene seconde en hielden de woorden tegen die tel-
kens op haar lippen wilden komen. Ze zweeg en raakte 
des te meer in verwarring naarmate ze voelde hoe gevaar-
lijk dat zwijgen was en hoezeer ze de laatste plausibele 
mogelijkheid van een bekentenis voorbij liet gaan. Haar 
ogen durfde ze niet meer op te slaan, maar nu ze die 
neersloeg schrok ze nog meer, toen ze zijn anders zo rus-
tige en beheerste handen als kleine wilde dieren op tafel 
op en neer zag gaan. Gelukkig was het middageten gauw 
afgelopen; de kinderen sprongen op en stormden naar de 
andere kamer met hun heldere, vrolijke stemmen, die de 
gouvernante vergeefs probeerde te dempen; ook haar 
man stond op en liep zwaar en zonder om te kijken naar 
de andere kamer.  
 Nauwelijks was ze alleen of ze haalde de noodlottige 
brief weer tevoorschijn; ze liet haar ogen nog eens over 
de regels gaan: Geef de bezorger van deze brief direct honderd 
kroon. Daarna scheurde haar woede hem in stukken en 
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maakte van de resten al een prop, om die in de prullen-
bak te gooien; daarna bedacht ze zich, ging niet verder, 
boog zich over de haard en gooide het papier in de opsis-
sende gloed. De witte vlam, die het dreigement met op-
springende gretigheid opvrat, kalmeerde haar.  
 Op dat moment hoorde ze de terugkerende stap van 
haar man al bij de deur. Snel kwam ze overeind met een 
rood hoofd van de gloed en het betrapt worden. De klep 
van de kachel stond nog verraderlijk open; onhandig pro-
beerde ze ervoor te gaan staan. Hij ging naar de tafel, 
streek een lucifer aan voor zijn sigaar en terwijl het vlam-
metje nu dicht bij zijn gezicht was, dacht ze een trilling 
rond zijn neusvleugels te zien die bij hem altijd een teken 
van boosheid was. Rustig keek hij haar nu aan: ‘Ik wil je 
er alleen maar op wijzen dat je niet verplicht bent om je 
brieven te laten zien. Als je dingen geheim wilt houden, 
dan ben je daar volkomen vrij in.’ Ze zweeg en durfde 
hem niet aan te kijken. Hij wachtte een moment; daarna 
stootte hij de rook van zijn sigaar uit met een sterke 
ademtocht als uit het binnenste van zijn borstkas en liep 
met zware passen de kamer uit.  
 
Ze wilde nu nergens meer aan denken, alleen nog leven, 
verdoofd raken en haar hart met lege en zinloze bezighe-
den vullen. Het huis verdroeg ze niet meer, ze moest 
voor haar gevoel de straat op, onder de mensen, om niet 
gek van ontzetting te worden. Met die honderd kroon 
waren er, hoopte ze, op zijn minst een paar krappe dagen 
vrijheid van de afpersster gekocht, en ze besloot weer 
een wandeling te wagen, des te meer omdat er veel te re-
gelen was en omdat vooral thuis het opvallende van haar 
veranderde gedrag verhuld moest worden. Vanuit de 
voordeur stortte ze zich als van een springplank met haar 
ogen dicht in de stroom van de straat. En toen ze een-
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maal het harde plaveisel onder haar voeten en de warme 
stroom mensen om zich heen had, haastte ze zich ner-
veus, zo snel als een dame maar mocht lopen zonder op 
te vallen, blindelings voorwaarts met haar ogen strak op 
de grond gericht, met de begrijpelijke angst weer die ge-
vaarlijke blik tegen te komen. Als ze bespied werd, wilde 
ze dat in elk geval niet weten. En toch voelde ze dat ze 
aan niets anders dacht en kromp ineen, als iemand haar 
toevallig raakte. Haar zenuwen werden pijnlijk getroffen 
door elk geluid, elke stap die haar volgde of passeerde; al-
leen in een wagen of andermans huis kon ze vrij ademha-
len.  
 Een heer groette haar. Opkijkend herkende ze een 
jeugdvriend van haar familie, een vriendelijke, spraakza-
me grijze baard, die ze anders graag uit de weg ging, om-
dat hij een ander altijd urenlang lastigviel met zijn mis-
schien alleen maar ingebeelde lichamelijke kwaaltjes. 
Maar nu kreeg ze spijt dat ze alleen maar teruggegroet 
had en niet met hem meegelopen was, want een bekende 
was wel een bescherming tegen een onvermoede aan-
spraak van die afpersster. Ze aarzelde en wilde achteraf 
nog teruggaan, maar toen was het of iemand van achte-
ren snel op haar af liep, en instinctief, zonder na te den-
ken, rende ze verder. Maar ze voelde in haar rug met het 
door de angst gruwelijk gescherpte voorgevoel een als 
het ware versnelde toenadering en liep steeds harder, al 
wist ze dat ze uiteindelijk niet aan de achtervolging kon 
ontkomen. Haar schouders begonnen te huiveren in het 
voorgevoel van de hand die haar nu – steeds dichterbij 
hoorde ze de passen – het volgende moment zou raken, 
en hoe sneller ze wilde lopen, hoe meer haar knieën knik-
ten. Heel dichtbij voelde ze nu de achtervolger, en ‘Ire-
ne!’ riep nu dringend en toch zacht van achteren een 
stem die ze eerst niet thuis kon brengen, maar die toch 
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niet de gevreesde was, de huiveringwekkende bode van 
het ongeluk. Opgelucht draaide ze zich om: het was haar 
minnaar, die door de plotselinge ruk waarmee ze bleef 
staan, bijna tegen haar opbotste. Bleek, verward was zijn 
gezicht met alle tekenen van opwinding en nu, onder 
haar verbijsterde blik, ook al van schaamte. Onzeker stak 
hij zijn hand uit om te groeten en liet hem weer zakken, 
toen zij haar hand niet uitstak. Ze staarde hem alleen 
maar aan, één, twee seconden, zo onverwachts stond hij 
voor haar. Hem was ze nu net vergeten al die angstige 
dagen. Maar nu ze datzelfde en vragende gezicht van 
dichtbij zag, met die uitdrukking van radeloze leegte die 
elk onzeker gevoel altijd in ogen teweegbrengt, kwam er 
plotseling een hevige woede in haar op. Haar lippen 
beefden na één woord en de opwinding op haar gezicht 
was zo duidelijk, dat hij geschrokken alleen maar haar 
naam stamelde: ‘Irene, wat is er?’ En toen hij haar onge-
duldige gebaar zag en er al kleintjes aan toevoegde: ‘Wat 
heb ik je aangedaan?’  
 Ze keek hem aan met nauwelijks bedwongen woede. 
‘Wat je me aangedaan hebt?’ lachte ze honend. ‘Niks! 
Helemaal niks! Alleen maar goeds! Alleen maar prettige 
dingen!’  
 Hij keek verbijsterd en zijn mond hing halfopen van 
verbazing, wat het simpele en lachwekkende van zijn ui-
terlijk nog verergerde. ‘Maar Irene… Irene!’  
 ‘Maak alsjeblieft geen scène!’ snauwde ze bars. ‘En je 
hoeft geen komedie te spelen! Ze staat vast weer op de 
loer, die mooie vriendin van je, en dan overvalt ze me 
weer…’  
 ‘Wie… Wie dan?’  
 Liefst had ze hem met haar vuist in zijn gezicht gesla-
gen, in dat onnozel-starre, vertrokken gezicht. Ze voelde 
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al hoe haar hand haar paraplu omklemde. Nog nooit had 
ze iemand zo geminacht en zo gehaat.  
 ‘Maar Irene… Irene,’ stamelde hij steeds verwarder. 
‘Wat heb ik je dan aandaan? … Opeens blijf je weg… Ik 
wacht dag en nacht op je… De hele dag sta ik vandaag al 
voor je huis om te wachten tot ik je een minuut kan spre-
ken.’  
 ‘Je staat te wachten… Zo… Jij ook.’ De woede maak-
te haar zinneloos, voelde ze. Wat zou ze hem graag in 
zijn gezicht slaan! Maar ze beheerste zich, keek hem nog 
een keer vol hevige afkeer aan, alsof ze overlegde of ze al 
haar opgekropte woede niet met een scheldwoord in zijn 
gezicht zou spuwen; daarna draaide ze zich plotseling om 
en liep zonder achterom te kijken weer de mensenmenig-
te in. Hij bleef staan met zijn nog smekend uitgestoken 
hand, radeloos en huiverend, tot de drukte van de straat 
hem meevoerde en voortduwde als de stroom een val-
lend blad dat zich tuimelend en cirkelend verzet en uit-
eindelijk toch willoos meegesleurd wordt.  
 
Dat die man ooit haar minnaar was geweest, leek haar 
opeens heel onwaar en zinloos. Niets kon ze zich herin-
neren, niet de kleur van zijn ogen, niet de vorm van zijn 
gezicht, geen van zijn liefkozingen voelde ze lichamelijk 
nog en van zijn woorden klonk er niets in haar na dan 
dat jammerende, verwijfde, slaafse “Maar Irene!” van zijn 
stamelende wanhoop. Al was hij de bron van al het on-
heil, ze had al die dagen niet één keer aan hem gedacht, 
zelfs niet in haar dromen. Niets was hij voor haar leven, 
geen verlokking en nauwelijks een herinnering. Onbegrij-
pelijk was voor haar geworden dat haar lippen ooit zijn 
mond gevoeld moesten hebben en ze zou zweren dat ze 
nooit bij hem had gehoord. Wat had haar in zijn armen 
gedreven, welke vreselijke waanzin had haar gejaagd in 
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een avontuur dat haar eigen hart niet meer begreep en 
haar zintuigen ook maar nauwelijks? Niets wist ze er 
meer van; vreemd was alles in deze gebeurtenis en een 
vreemde was ze voor zichzelf.  
 Maar waren alle andere dingen ook niet anders gewor-
den in deze zes dagen, deze ene week van ontzetting? Als 
scheiwater had de bijtende angst haar leven aangetast en 
de elementen ervan gescheiden. De dingen hadden op-
eens een ander gewicht, verwisseld waren alle waarden en 
verward de verhoudingen. Het was of ze tot nu toe alleen 
met een schemerig gevoel en een halfversluierde blik 
door het leven had getast, terwijl alles nu opeens van bin-
nen straalde in een vreselijk mooie helderheid. Vlak voor 
haar stonden dingen die ze nooit had aangeroerd en 
waarvan ze opeens begreep dat die haar ware leven bete-
kenden, terwijl andere dingen, die belangrijk hadden gele-
ken, als rook vervluchtigden. Ze had tot nu toe in een 
drukke gezelligheid geleefd, in die luidruchtige, spraak-
zame gemeenschap van de gegoede kringen, en eigenlijk 
alleen maar daarvoor, maar nu, sinds een week in de ge-
vangenis van haar eigen huis, miste ze die helemaal niet, 
en walgde alleen maar van het gedoe van mensen die 
niets te doen hadden, en onwillekeurig vergeleek ze met 
haar eerste sterke gevoel de oppervlakkigheid van haar 
vroegere neigingen en het oneindige verzuim van actieve 
liefde. Als in een afgrond keek ze in haar verleden. Na 
acht jaar huwelijk was ze in de illusie van een te beschei-
den geluk haar man nooit nader gekomen, ze stond 
vreemd tegenover zijn diepste innerlijk en niet minder te-
genover haar eigen kinderen. Tussen hen en haar ston-
den betaalde mensen. Gouvernantes en dienstbodes om 
haar te verlossen van alle kleine zorgen waarvan ze nu – 
sinds ze dieper in het leven van haar kinderen gekeken 
had – pas begon te vermoeden dat die aanlokkelijker wa-
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ren dan de hete blikken van de mannen en zaliger dan 
een omhelzing. Langzaam kreeg haar leven een nieuwe 
betekenis, alles kreeg samenhang en keerde haar plotse-
ling een ernstig-betekenisvol gezicht toe. Sinds ze het ge-
vaar kende en met het gevaar een echt gevoel, begon ze 
opeens vertrouwd te raken met alle dingen, zelfs met de 
vreemdste. In alles zag ze zichzelf, en de wereld, die 
vroeger doorzichtig was als glas, werd aan de donkere 
kant van haar eigen schaduw opeens een spiegel. Waar ze 
ook keek, waar ze ook luisterde, was plotseling werkelijk-
heid.  
 Ze zat bij de kinderen. Het kindermeisje las een 
sprookje voor over de prinses die alle kamers van haar 
paleis mocht zien, behalve de ene die met een zilveren 
sleutel gesloten was en die ze toch opende, wat haar 
noodlottig werd. Was dat niet haar eigen lot, dat het ver-
bodene ook haar geprikkeld had en in het ongeluk gedre-
ven? Diepe wijsheid leek haar het kleine sprookje, waar 
ze een week geleden nog om geglimlacht had, omdat het 
zo simpel was. In de krant stond het verhaal van een offi-
cier die door afpersing een verrader geworden was. Ze 
huiverde en begreep het. Zou zij dan ook niet het onmo-
gelijke doen om aan geld te komen en een paar dagen 
rust te kopen, een schijn van geluk? Elke regel over zelf-
moord, elk misdrijf, elke wanhoop kreeg voor haar op-
eens betekenis. Alles zei “ik” tegen haar, de levensmoede, 
de wanhopige, het verleide dienstmeisje en het verlaten 
kind, alles was net als haar eigen lot. Opeens voelde ze de 
hele rijkdom van het leven en wist dat geen uur in haar 
lot ooit meer arm kon zijn en nu alles ten einde liep voel-
de ze pas een begin. En dit wonderbaarlijke verstrikt-zijn 
met de hele oneindige wereld zou dat ene verloederde 
mens in haar macht hebben en met haar grove knuisten 
verscheuren? Om die ene schuld moest al het grootse en 
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mooie waartoe ze zich voor haar gevoel nu voor het eerst 
in staat voelde, verpletterd worden?  
 En waarom – ze verzette zich blindelings tegen een 
noodlot dat ze onbewust zinvol vond – waarom nu juist 
zo’n ontzettende straf voor een klein vergrijp? Hoeveel 
vrouwen kende ze niet, ijdele, brutale, wellustige, die er 
voor geld zelfs een minnaar op na hielden en in hun ar-
men hun eigen man voor de gek hielden, vrouwen die in 
de leugen leefden als in hun eigen huis, die mooier wer-
den in het veinzen, sterker in de vervolging, slimmer in 
het gevaar, terwijl zijzelf flauwviel bij de eerste angst, het 
eerste vergrijp.  
 Maar was ze eigenlijk wel schuldig? Diep van binnen 
voelde ze dat die man, die minnaar, een vreemde voor 
haar was, dat ze hem nooit iets van haar werkelijke leven 
had laten zien. Niets had ze gekregen en niets van zich-
zelf had ze gegeven. Al dat voorbije en vergetene was 
niet eens haar vergrijp, maar dat van een andere vrouw, 
die ze zelf niet begreep en die ze zich niet eens meer kon 
herinneren. Mocht je dan straffen voor een vergrijp dat 
door de tijd bevrijd van zonde was?  
 Plotseling schrok ze. Ze voelde dat dit niet eens haar 
eigen gedachte meer was. Maar wie had dat dan gezegd? 
Iemand in haar omgeving, pas nog, een paar dagen gele-
den. Ze dacht na en haar schrik werd niet minder, toen 
ze besefte dat het haar eigen man was die die gedachte in 
haar gewekt had. Hij kwam terug van een proces, opge-
wonden, bleek, en plotseling zei de anders zo zwijgzame 
man tegen haar en toevallig aanwezige vrienden: ‘Van-
daag hebben ze een onschuldige veroordeeld.’ Op haar 
vragen en die van de anderen vertelde hij nog helemaal 
opgewonden dat ze daarnet een dief gestraft hadden 
voor een diefstal die hij drie jaar geleden gepleegd had, 
en voor zijn gevoel ten onrechte, want na drie jaar was 
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het zijn misdrijf immers helemaal niet meer. Je strafte een 
ander mens en strafte hem bovendien dubbel, omdat hij 
die drie jaar doorgebracht had in de gevangenis van zijn 
eigen angst en in de eeuwige onrust van het overtuigend 
bewijs.  
 Ontzet herinnerde ze zich dat ze hem toen tegenge-
sproken had. Voor haar wereldvreemde gevoel was een 
misdadiger voor de burgerlijke behaaglijkheid altijd maar 
ongedierte geweest dat tot elke prijs uitgeroeid moest 
worden. Nu voelde ze pas hoe jammerlijk haar argumen-
ten geweest waren en hoe goedig en rechtvaardig die van 
hem. Maar zou hij ook van haar kunnen begrijpen dat ze 
niet van een mens gehouden had, maar van het avon-
tuur? Dat hij medeschuldig was door te veel goedheid, 
door de verslappende behaaglijkheid waarmee hij haar le-
ven omgeven had? Zou hij ook rechtvaardig kunnen zijn 
als rechter in zijn eigen zaak?  
 
Maar er was voor gezorgd dat ze geen vriendelijke hoop 
zou koesteren. Al de volgende dag kwam er weer een 
briefje, weer een zweepslag, die haar verflauwde angst 
deed opschrikken. Deze keer was de eis tweehonderd 
kroon, die ze zonder protest gaf. Ontzettend was voor 
haar die plotselinge toename van de afpersing, waar ze 
ook materieel niet tegen opgewassen was, want al kwam 
ze uit een vermogende familie, ze was niet in staat om 
onopvallend grotere bedragen op te brengen. En daarbij: 
hielp het? Ze wist dat het morgen vierhonderd kroon zou 
zijn en binnenkort duizend, steeds meer, naarmate ze 
meer gaf en ten slotte, als ze niets meer had, de anonieme 
brief, de ineenstorting. Wat ze kocht, was alleen maar 
tijd, een adempauze, twee, drie dagen rust, een week mis-
schien, maar wat een ontzettend waardeloze tijd vol el-
lende en spanning! Al weken sliep ze nu onrustig met 
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dromen die erger waren dan waken; ze had behoefte aan 
lucht, aan bewegingsvrijheid, rust en bezigheden. Ze kon 
niet meer lezen, niets meer doen, demonisch opgejaagd 
door haar innerlijke angst. Ze voelde zich ziek. Soms 
moest ze opeens gaan zitten, zo hevige waren de hart-
kloppingen; een onrustige zwaarte vulde al haar ledema-
ten met het taaie sap van een bijna pijnlijke vermoeid-
heid, die slaap toch onmogelijk maakte. Ondermijnd 
door de energieverslindende angst was haar hele bestaan, 
vergiftigd haar lichaam, en diep in zichzelf verlangde ze 
er eigenlijk naar dat het ziek-zijn eindelijk los zou breken 
in een zichtbare pijn, een begrijpelijke, zichbare klinische 
aandoening, waarmee de mensen immers medelijden 
hadden en erbarmen. Ze benijdde zieken op die momen-
ten van een verborgen kwaal. Wat moest het fijn zijn om 
in een sanatorium te liggen, in een wit bed tussen witte 
muren, omgeven door medeleven en bloemen; dan kwa-
men er mensen die allemaal goed voor haar waren en 
achter de wolk van de kwaal stond al in de verte als een 
grote, goedige zon de genezing. Had je pijn, dan mocht je 
tenminste flink schreeuwen, maar zij moest aan één stuk 
door de tragikomedie spelen van een opgewekt gezond-
zijn, die elke dag en bijna elk uur bezocht werd door 
nieuwe, vreselijke situaties. Met stuiptrekkende zenuwen 
moest ze glimlachen en opgewekt doen, zonder dat ie-
mand de oneindige inspanning van die geveinsde vrolijk-
heid vermoedde, de heroïsche kracht die ze verspilde aan 
die dagelijkse en toch nutteloze zelfverkrachting.  
 Maar volgens haar leek één van alle mensen om haar 
heen iets te vermoeden van haar ellende, en dat alleen 
omdat hij haar beloerde. Ze voelde, en die zekerheid 
dwong haar tot dubbele voorzichtigheid, dat hij aan één 
stuk door met haar bezig was, net zoals zij met hem. Ze 
slopen dag en nacht om elkaar heen, omcirkelden elkaar 
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als het ware om het geheim van de ander bloot te leggen 
en hun eigen geheim achter hun rug te verbergen. Ook 
haar man was de laatste tijd veranderd. De dreigende 
strengheid van die eerste dagen van inquisitie had bij 
hem plaatsgemaakt voor een speciaal soort goedheid en 
bezorgdheid, die haar onwillekeurig aan haar verlovings-
tijd deed denken. Als een zieke behandelde hij haar, met 
een zorgzaamheid die haar in verwarring bracht, omdat 
ze zich schaamde voor zoveel onverdiende liefde, en 
waarvoor ze anderzijds ook bang was, omdat die immers 
ook een list kon zijn om op een onverwacht moment op-
eens het geheim uit haar verslapte handen te wringen. 
Sinds de nacht dat hij haar in haar slaap afgeluisterd had 
en de dag dat hij de brief in haar handen gezien had was 
zijn wantrouwen veranderd in medelijden; hij probeerde 
haar vertrouwen te winnen met een tederheid die haar 
soms geruststelde en al toegeeflijk stemde om één secon-
de later weer te wijken voor argwaan. Was het maar een 
list, de verleidelijke verlokking van de rechter-commissa-
ris voor de beklaagde, een vangbrug van vertrouwen, 
waar haar bekentenis overheen moest en die dan plotse-
ling opgetrokken werd en haar weerloos overliet aan zijn 
willekeur? Of had hij ook al het gevoel dat die verergerde 
toestand van beloeren en beluisteren ondraaglijk was, en 
was zijn sympathie zo sterk dat hij in het geheim deelde 
in haar dagelijks zichtbaarder leed? Ze voelde met een 
vreemde huiver hoe hij haar soms als het ware het verlos-
sende woord aanreikte, hoe aanlokkelijk eenvoudig hij de 
bekentenis voor haar maakte; ze begreep zijn opzet en 
was blij en dankbaar om zijn goedheid. Maar ze merkte 
ook dat met het toegenomen gevoel van genegenheid 
ook haar schaamte tegenover hem groeide en een beken-
tenis moeilijker maakte dan daarvoor haar wantrouwen.  
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 Dezer dagen had hij één keer een heel duidelijk oog-
contact. Ze was thuisgekomen en had uit de hal luide 
stemmen gehoord: die van haar man, scherp en energiek, 
het twistzieke geleuter van de gouvernante en daartussen 
geluiden van huilen en snikken. Haar eerste reactie was 
schrik. Telkens wanneer ze luide stemmen hoorde of op-
winding in huis, kromp ze ineen. Angst was het gevoel 
dat bij haar reageerde op alles wat ongewoon was, de 
brandende angst dat de brief al gekomen was en het ge-
heim onthuld. Elke keer dat ze de deur opendeed, zocht 
haar eerste, vragende blik gauw de gezichten om te vra-
gen of er in haar afwezigheid niet iets gebeurd was, of de 
ramp zich al voltrokken had, toen ze weg was. Deze keer 
was het alleen maar gekrakeel van kinderen, zag ze al 
gauw gerustgesteld, een kleine, geïmproviseerde rechts-
zitting. Een tante had een paar dagen geleden speelgoed 
voor de jongen meegenomen, een bont paardje, waar-
door het jongere meisje, dat minder gekregen had, hevig 
jaloers werd. Vergeefs had ze geprobeerd haar recht te la-
ten gelden, zo begerig, dat ze van de jongen zijn speel-
goed niet eens aan mocht raken, wat bij het kind eerst 
luide woede wekte en daarna een dof, vernederd zwijgen. 
Maar de volgende morgen was het paardje opeens ver-
dwenen, spoorloos, en alle pogingen van de jongen wa-
ren vergeefs, tot ze het verloren speelgoed toevallig ka-
pot in de kachel ontdekten, met gebroken houten onder-
delen, het bonte vel erafgescheurd en het binnenwerk er-
uitgehaald. De verdenking viel natuurlijk op het kleine 
meisje; huilend was de jongen naar zijn vader gerend om 
het lelijke meisje aan te klagen, waarna ze niet kon ontko-
men aan een rechtvaardiging, en het verhoor was net be-
gonnen.  
 Irene werd opeens jaloers. Waarom kwamen de kinde-
ren met al hun zorgen altijd bij hem en nooit bij haar? 
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Altijd vertrouwden ze al hun geschillen en klachten toe 
aan haar man; tot nu toe had ze het fijn gevonden om 
verlost te zijn van die kleine toestanden, maar opeens 
verlangde ze ernaar, omdat ze er liefde in voelde en ver-
trouwen.  
 De klein rechtszitting was al gauw beslist. Het kind 
ontkende eerst, wel met schuw neergeslagen ogen en een 
verdacht beven in haar stem. De gouvernante getuigde 
tegen haar: ze had gehoord hoe het kleine meisje in haar 
woede gedreigd had het paardje het raam uit te gooien, 
wat het kind vergeefs probeerde te ontkennen. Er was 
even een toestand met gesnik en wanhoop. Irene keek 
naar haar man; het was alsof hij geen rechtsprak over het 
kind, maar al over haar eigen lot, want zo stond ze mis-
schien morgen al tegenover hem, even bevend en ook 
met een brok in haar keel. Haar man keek eerst streng, 
zolang het kind bleef liegen, en overwon daarna woord 
voor woord haar verzet, zonder boos te worden bij een 
weigering. Maar toen het ontkennen veranderde in botte 
koppigheid, praatte hij goedig tegen haar, bewees een-
voudigweg de innerlijke noodzaak van de handeling en 
verontschuldigde tot op zekere hoogte dat ze in haar eer-
ste, onbezonnen woede zoiets afschuwelijks gedaan had 
door het feit dat ze niet beseft had dat ze haar broer in-
derdaad verdriet zou doen. En zo warm en indringend 
stelde hij het steeds onzekerder kind haar eigen daad 
voor als iets begrijpelijks maar wel verkeerds, dat ten 
slotte de tranen kwamen en ze in huilen uitbarstte. En al 
gauw, gedekt door de vloed van tranen, stamelde ze ten 
slotte haar bekentenis.  
 Irene rende op het huilende kind af om haar te omhel-
zen, maar de kleine duwde haar boos weg. Ook haar man 
wees haar terecht om dat voorbarige medelijden, want hij 
wilde het vergrijp niet straffeloos voorbij laten gaan, en 
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hij veroordeelde het kind tot een kleine, maar gevoelige 
straf: ze mocht de volgende dag niet naar een partijtje 
waarop ze zich al weken had verheugd. Huilend hoorde 
het kind haar vonnis; de jongen begon luid te triomferen, 
maar door die voortijdige en hatelijke hoon kreeg hij 
meteen ook te maken met straf, en wegens zijn leedver-
maak mocht hij ook niet naar dat partijtje. Treurig en al-
leen getroost door het feit dat ze samen gestraft waren, 
dropen de twee ten slotte af en Irene bleef alleen met 
haar man.  
 Nu, voelde ze opeens, was er eindelijk een gelegenheid 
om in plaats van de toespelingen onder het mom van een 
gesprek over de schuld van het kind en haar bekentenis 
over haar eigen schuld te praten en ze was een beetje op-
gelucht dat ze tenminste in verhulde vorm haar biecht 
kon doen en om medelijden kon smeken. Want het was 
veelzeggend of hij haar pleidooi voor het kind nu goedig 
opnam, en ze wist dat ze dan misschien over zichzelf 
durfde te praten.  
 ‘Zeg Fritz,’ begon ze, ‘wil je de kinderen morgen echt 
niet laten gaan? Ze zijn vast heel ongelukkig, vooral de 
kleine. Zo erg was het toch niet wat ze gedaan heeft? 
Waarom wil je ze zo streng straffen? Heb je helemaal 
geen medelijden met de kleine?’  
 Hij keek haar aan. Daarna ging hij rustig zitten. Hij 
was duidelijk bereid om uitvoeriger over de zaak te pra-
ten, en een voorgevoel, aangenaam en angstig tegelijk, zei 
haar dat hij elk woord tegen haar zou gebruiken; alles in 
haar wachtte tot het einde van de pauze die hij, waar-
schijnlijk met opzet of door ingespannen nadenken lang 
rekte.  
 ‘Je vraagt of ik medelijden heb? Daarop zeg ik: van-
daag niet meer. Ze is nu opgelucht, sinds ze gestraft is, al 
lijkt het haar ook bitter. Ongelukkig was ze gisteren, toen 
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het arme paardje gebroken in de kachel lag, toen iedereen 
in huis ernaar zocht en zij dag in, dag uit met de angst zat 
dat het ontdekt zou worden, móést worden. Angst is er-
ger dan straf, want die is iets concreets en hoe dan ook 
altijd meer dan het ontzettend onbestemde, dat gruwe-
lijk-oneindige van de spanning. Zodra ze haar straf hoor-
de, was ze opgelucht. Op dat huilen moet je je niet ver-
kijken: het is er nu tenminste uit, en daarvoor zat het van 
binnen. En erin is het erger dan eruit. Als ze geen kind 
was of als je op de een of andere manier in haar zieltje 
kon kijken, denk ik dat je zou ontdekken dat ze eigenlijk 
blij is, ondanks de straf en de tranen en in elk geval blijer 
dan gisteren, toen ze schijnbaar zorgeloos rondliep en 
niemand haar verdacht.’  
 Ze keek op. Het was alsof elk woord voor haar be-
stemd was. Alleen leek hij helemaal geen notitie van haar 
te nemen, maar begreep haar beweging misschien ver-
keerd en vervolgde vastberadener:  
 ‘Zo is het echt, geloof me maar. Ik weet dat van de 
rechtbank en van de onderzoeken. De beklaagden lijden 
het meest onder het verborgen houden, onder de drei-
gende ontdekking, onder de gruwelijke dwang om een 
leugen te moeten verdedigen tegen duizend kleine, ver-
borgen aanvallen. Het is vreselijk om zo’n geval te zien, 
wanneer de rechter alles al in handen heeft: de schuld, 
het bewijs, misschien zelfs al het vonnis, alleen de beken-
tenis nog niet: die zit binnen in de beklaagde en wil er 
niet uit, hoe hij ook rukt en trekt. Het is verschrikkelijk 
om de beklaagde zich in allerlei bochten te zien wringen, 
omdat je zijn “ja” met een haak uit het tegenstribbelende 
vlees moet trekken. Soms zit het al hoog in zijn keel, van 
binnen drukt een onweerstaanbare macht het naar bui-
ten, ze proberen het binnen te houden, het is al bijna 
woord; dan krijgt de boze macht vat op ze, dat onbegrij-
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pelijke gevoel van koppigheid en angst, en ze slikken het 
weer in. En het gevecht begint van voren af aan. De 
rechters lijden soms meer dan de slachtoffers. En daarbij 
zien de beklaagden hem altijd als de vijand, terwijl hij in 
werkelijkheid hun helper is. En ik als hun advocaat, als 
verdediger, zou eigenlijk moeten zorgen dat mijn cliënten 
niet bekennen, ik zou hun leugens moeten ondersteunen 
en versterken, maar inwendig durf ik dat vaak niet, want 
ze lijden meer onder het niet-bekennen dan onder de be-
kentenis en de straf. Ik begrijp dat eigenlijk nog steeds 
niet, dat je iets kunt doen, terwijl je weet dat het gevaar-
lijk is, en dan niet de moed hebt om te bekennen. Dat 
beetje angst voor het woord vind ik beklagenswaardiger 
dan elk misdrijf.’  
 ‘Bedoel je… Dat het altijd… Alleen maar angst is… 
Die de mensen tegenhoudt? Zou het niet… Zou het 
geen schaamte kunnen zijn… De schaamte om zich te 
uiten… Om naakt voor de mensen te staan?’  
 Verwonderd keek hij op. Hij was anders niet gewend 
dat ze reageerde. Maar wat ze zei fascineerde hem.  
 ‘Schaamte, zeg je… Dat… Dat is toch ook alleen maar 
angst… Maar een betere… Niet voor de straf, maar… Ja, 
ik begrijp het…’  
 Hij was opgestaan, vreemd opgewonden, en begon te 
ijsberen. De gedachte leek iets in hem getroffen te heb-
ben dat nu reageerde en stormachtig bewoog. Plotseling 
bleef hij staan.  
 ‘Ik geef toe… Schaamte voor de mensen, voor vreem-
den… Voor het gepeupel, dat zich verlekkert in het lot 
van anderen in de krant… Maar daarom zou je toch op 
zijn minst kunnen bekennen aan je naasten… Je herin-
nert je nog wel de brandstichter die ik vorig jaar verde-
digde… Die zo’n vreemde sympathie voor me gekregen 
had… Hij vertelde me alles, verhaaltjes uit zijn kinder-
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tijd… Zelfs over intiemere dingen… Kijk, hij had het be-
slist gedaan en hij is ook veroordeeld… Maar ook mij be-
kende hij het niet… Het was gewoon de angst dat ik hem 
kon verraden… Niet de schaamte, want hij vertrouwde 
me… Ik was geloof ik de enige voor wie hij in zijn leven 
nog een beetje vriendelijke gevoelens had… Het was dus 
geen schaamte tegenover een vreemde… Wat was het 
dan, terwijl hij toch vertrouwen kon?’  
 ‘Misschien’ – ze moest een andere kant op kijken, om-
dat hij haar zo aankeek en ze haar stem hoorde beven – 
‘misschien… Is de schaamte het ergste… Tegenover… 
Tegenover je naasten.’  
 Hij bleef opeens staan, alsof hij gegrepen werd door 
een innerlijke macht.  
 ‘Dus jij denkt… Jij denkt…’ – En opeens werd zijn 
stem anders, heel zacht en donker… ‘Jij denkt… Dat 
Helene… Iemand anders makkelijker schuld bekend 
had… De gouvernante misschien… Dat ze…’  
 ‘Dat weet ik wel zeker… Ze verzette zich juist zo te-
gen jou … Omdat… Omdat jouw oordeel voor haar het 
zwaarste weegt… Omdat… Omdat… Ze… Van jou het 
meeste houdt…’  
 Weer bleef hij staan.  
 ‘Je… Je hebt misschien gelijk… Ja, je hebt zeker ge-
lijk… Wat vreemd… Daar had ik nou net niet aan ge-
dacht… Het is toch zo simpel… Ik was misschien te 
streng, je kent me wel… Ik bedoel het niet zo. Maar ik ga 
nu meteen naar haar toe… Ze mag er natuurlijk heen… 
Ik wou haar alleen maar straffen om haar koppigheid, 
haar verzet en dat… Dat ze geen vertrouwen in me 
had… Maar je hebt gelijk: je moet niet denken dat ik niet 
vergeven kan… Dat wil ik niet… Zeker van jou wil ik 
dat niet, Irene…’  
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 Hij keek haar aan en ze voelde hoe ze bloosde onder 
zijn blik. Was het opzet dat hij zo sprak, of toeval, boos-
aardig, gevaarlijk toeval? Nog steeds voelde ze de ontzet-
tende besluiteloosheid.  
 ‘Het vonnis is vernietigd, – er leek een zekere vrolijk-
heid over hem te komen – ‘Helene is vrij, en ik ga het 
haar zelf vertellen. Ben je nou tevreden over me? Of heb 
je nog een wens? … Kijk… Je ziet… Je ziet: ik ben in 
een genereuze stemming vandaag… Misschien omdat ik 
blij ben dat ik op tijd een onrecht heb bekend. Dat zorgt 
altijd voor opluchting, Irene, altijd…’  
 Ze dacht te begrijpen wat die nadruk betekende. On-
willekeurig ging ze dichter naar hem toe, ze voelde het 
woord al opborrelen in zichzelf, en ook hij stapte naar 
voren, alsof hij haar haastig uit handen wilde nemen wat 
haar zo zichtbaar bedrukte. Toen trof haar zijn blik, 
waarin begeerte lag, naar de bekentenis, naar iets van 
haar karakter, een gloeiend ongeduld, en opeens kon ze 
niet meer. Moe zakte haar hand en ze draaide zich om. 
Het was vergeefs, voelde ze: nooit zou ze het kunnen 
zeggen, het ene bevrijdende woord dat op haar tong 
brandde en haar gemoedsrust verteerde. Als een nabije 
donder rolde de waarschuwing, maar ze wist dat ze niet 
kon vluchten. En diep van binnen verlangde ze al naar 
wat ze tot nu toe had gevreesd, de verlossende bliksem: 
de ontdekking.  
 
Sneller dan ze dacht leek haar wens in vervulling te gaan. 
Twee weken duurde de strijd nu en Irene was aan het 
eind van haar krachten. Nu was het al vier dagen geleden 
dat het mens zich had gemeld, en zo in haar lichaam ge-
drongen, zo diep in haar lijf zat de angst al dat ze bij elk 
gekonkel bij de deur rechtovereind schoot om een afper-
sersbericht zelf op tijd te onderscheppen. Er zat onge-
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duld en haast hartstochtelijk verlangen in die drang, want 
met elk van die betalingen kocht ze immers een avond 
rust, een paar uur met de kinderen of een wandeling. Eén 
avond, één dag kon ze dan opgelucht ademhalen, de 
straat opgaan en naar vrienden; natuurlijk, de slaap was 
slim, die liet zich zijn zekerheid omtrent het altijd nabije 
gevaar niet bedrieglijk afnemen door zo’n karige troost 
en kwelde haar ’s nachts met knagende nachtmerries.  
 Onstuimig was ze bij het geluid van de bel weer de ka-
mer uit gerend om de deur open te doen, hoezeer ze ook 
moest beseffen dat die haast om de dienstbodes voor te 
zijn verdenking moest wekken en makkelijk vijandige 
vermoedens uit moest lokken. Maar hoe zwak werd dat 
kleine verzet van verstandig overleg, wanneer bij een te-
lefoonsignaal, passen achter haar op straat of het geluid 
van de deurbel haar hele lichaam als het ware als door 
een zweepslag overeindschoot. Weer had het geluid van 
de bel haar uit haar kamer en naar de deur gerukt; ze 
deed open, om het eerste moment een vreemde dame 
verwonderd aan te kijken en daarna, ontzet terugdein-
zend, in de nieuwe uitdossing en onder een elegante 
hoed het gehate gezicht van de afpersster te herkennen.  
 ‘Ach, u bent het zelf, mevrouw Wagner, dan is fijn. Ik 
heb iets belangrijks met u te bespreken.’ En zonder een 
antwoord af te wachten van de geschrokkene, die met 
een bevende hand op de deurklink steunde, kwam ze 
binnen en klapte haar parasol in, een felrode parasol, 
blijkbaar al een eerste aanschaf na haar afpersingstoch-
ten. Ze bewoog zich met enorme zekerheid, alsof ze in 
haar eigen huis was en terwijl ze welgevallig en als het 
ware gerustgesteld de royale inrichting bekeek, liep ze on-
gevraagd door naar de halfopen deur van de salon. ‘Hier 
naar binnen, hè?’ vroeg ze met ingehouden hoon, en 
toen de geschrokkene, die nog steeds geen woord kon 
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uitbrengen, haar tegen wilde houden, voegde ze er ge-
ruststellend aan toe: ‘We regelen het gauw even, als u het 
niet prettig vindt.’  
 Irene volgde haar zonder protest. Het idee dat de af-
persster in háár huis was, die brutaliteit, die haar ergste 
vermoedens overtrof, verdoofde haar. Het was of ze dit 
allemaal droomde.  
 ‘Mooi woont u hier, heel mooi,’ zei het mens bewon-
derend en met zichtbaar welbehagen, terwijl ze ging zit-
ten. ‘Ah, wat zit dat lekker. En al die schilderijen! Dan zie 
je pas hoe armoedig ons soort mensen erbij zit! Heel 
mooi woont u, heel mooi, mevrouw Wagner!’  
 Nu ze die misdadigster zo behaaglijk in haar eigen ka-
mers zag zitten, brak bij het slachtoffer eindelijk de 
woede door. ‘Wat wil je nou, afpersster die je bent? Tot 
in mijn huis achtervolg je me! Maar ik laat me door jou 
niet kwellen tot ik er dood bij neerval! Ik zal…!’  
 ‘Praat toch niet zo hard,’ onderbrak de ander haar op 
een kwetsend vertrouwelijke toon. ‘De deur staat open 
en de dienstbodes zouden u kunnen horen. Mij kan het 
niet schelen. Ik ontken niks, mijn God, en in de gevange-
nis ben ik er niet slechter aan toe dan nu in dit rotleven. 
Maar u, mevrouw Wagner, zou iets voorzichtiger moeten 
zijn. Ik wil best even de deur dichtdoen, als u zo nodig 
boos moet worden. Maar ik zeg er meteen bij: schelden 
doet geen zeer.’  
 Irenes kracht, die heel even gestaald was door de woe-
de, zakte weer machteloos ineen tegenover de onver-
stoorbaarheid van dat mens. Ze stond erbij als een kind 
dat wacht welke taak het toebedeeld krijgt, deemoedig 
bijna en onrustig.  
 ‘Dus, mevrouw Wagner, ik maak het kort. Met mij 
gaat het goed, dat weet u. Dat zei ik al. En nou heb ik 
geld nodig voor de rente. Ik heb al zo lang schulden, en 
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ook nog voor andere dingen. Ik wil eindelijk een beetje 
orde op zaken stellen. Daarvoor ben ik gekomen, dat u 
me eruit helpt met – nou, met laten we zeggen vierhon-
derd kroon.’  
 ‘Dat kan niet,’ stamelde Irene, die schrok van het be-
drag, dat ze inderdaad niet bij de hand had. ‘Ik heb het 
momenteel echt niet. Driehonderd kroon heb ik je deze 
maand al gegeven. Waar moet ik het vandaan halen?’  
 ‘Nou, dat lukt wel, denk maar even na. Zo’n rijke 
vrouw als u heeft toch zoveel geld als ze wil? Als u maar 
wilt. Dus denk even na, mevrouw Wagner, het lukt wel.’  
 ‘Maar ik heb het echt niet. Ik zou het graag geven. 
Maar zoveel heb ik echt niet. Ik zou iets kunnen geven… 
Honderd kroon misschien…’  
 ‘Vierhonderd kroon heb ik nodig, zei ik!’ Bot gooide 
ze het eruit, alsof ze beledigd was.  
 ‘Maar ik heb het niet!’ riep Irene wanhopig. Als haar 
man nu kwam, dacht ze tussendoor; elk moment kon hij 
komen. ‘Ik zweer het: ik heb het niet…’  
 ‘Dan probeert u er maar aan te komen…’  
 ‘Dat kan ik niet.’  
 Het mens bekeek haar van top tot teen, als om haar te 
taxeren.  
 ‘Nou… Bijvoorbeeld die ring daar… Als je die be-
leent, dan kan het meteen lukken. Ik ben niet zo bekend 
met sieraden… Ik heb er nooit een gehad… Maar vier-
honderd kroon krijg je er denk ik wel voor…’  
 ‘Die ring?’ riep Irene. Het was haar verlovingsring, de 
enige die ze nooit afdeed en die veel waard was door een 
heel kostbare en mooie steen.  
 ‘Nou, waarom niet? Ik stuur het beleenbriefje, dan 
kunt u hem terugkopen wanneer u wilt. U krijgt hem te-
rug. Ik houd hem niet. Wat moet een armoedzaaier als ik 
met zo’n chique ring?’  
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 ‘Waarom achtervolg je me? Waarom kwel je me? Ik 
kan het niet… Ik kan het niet. Snap dat dan! Je ziet: ik 
heb gedaan wat ik kan. Dat moet je toch begrijpen? Heb 
een beetje medelijden!’  
 ‘Met mij had ook niemand medelijden. Mij hebben ze 
bijna laten creperen van de honger. Waarom moet juist ik 
medelijden hebben met zo’n rijke vrouw?’  
 Irene wilde juist heftig reageren. Toen hoorde ze – en 
haar hart stond stil – buiten een deur in het slot vallen. 
Dat moest haar man zijn, die terugkwam van kantoor. 
Zonder lang na te denken trok ze de ring van haar vinger 
en stak hem uit naar de wachtende vrouw, die hem haas-
tig liet verdwijnen.  
 ‘Wees maar niet bang. Ik ben al weg,’ knikte het mens, 
toen ze de nameloze angst op het gezicht zag en het ge-
spannen luisteren naar de hal, waar duidelijk de passen 
van een man te horen waren. Ze deed de deur open, 
groette Irenes man, die binnenkwam en even naar haar 
opkeek, maar geen bijzondere aandacht aan haar leek te 
besteden, en verdween.  
 ‘Een dame die iets wilde vragen,’ legde Irene met haar 
laatste krachten uit, zodra de deur achter het mens in het 
slot gevallen was. De ergste seconde was achter de rug. 
Haar man reageerde niet en stapte rustig de kamer in, 
waar de tafel al gedekt was voor het middageten.  
 Irene had het gevoel of de lucht brandde op de plek 
aan haar vinger die anders beschermd werd door het 
koele metaal van de ring, en of iedereen naar de naakte 
plek moest kijken als naar een brandmerk. Telkens stak 
ze haar hand weg tijdens het eten en terwijl ze dat deed 
hoonde haar een vreemde overprikkeling van haar ge-
voel; een blik van haar man gleed telkens naar haar hand 
en volgde alle bewegingen. Uit alle macht probeerde ze 
zijn aandacht af te leiden en de hele tijd met vragen een 
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gesprek op gang te brengen. Ze praatte maar tegen hem, 
tegen de kinderen, tegen de gouvernante; telkens ontstak 
ze het gesprek met de kleine vlammetjes van een vraag, 
maar telkens kreeg ze geen lucht, en telkens doofde het 
weer. Ze probeerde overmoedig te doen en ook de ande-
ren te verleiden om vrolijk te doen, ze plaagde de kin-
deren en zette ze tegen elkaar op, maar ze maakten geen 
ruzie en ze lachten niet; er moest, voelde ze zelf, in haar 
vrolijkheid iets onechts zijn, dat op de anderen onbewust 
een vreemde indruk maakte. Hoe meer ze haar best deed, 
hoe minder het lukte. Ten slotte werd ze moe en zweeg.  
 Ook de anderen zwegen; ze hoorde alleen het zachte 
tikken tegen de borden en van binnen de aanzwellende 
stemmen van de angst. Toen zei haar man opeens: ‘Waar 
is je ring gebleven?’  
 Ze kromp ineen. Iets in haar zei luid een woord: voor-
bij! Maar haar instinct verzette zich nog. Nu moet ik me 
goed houden, voelde ze. Voor één zin nog maar, voor 
één woord. Nog maar één leugen verzinnen, een laatste 
leugen.  
 ‘Ik… Ik heb hem afgedaan om hem te laten poetsen.’  
 En alsof de onwaarheid haar gesterkt had, voegde ze 
er nu vastberaden aan toe: ‘Overmorgen haal ik hem af.’ 
Overmorgen. Nu zat ze vast, de leugen moest breken en 
zij erbij, als dat niet lukte. Nu had ze zich vastgelegd op 
een termijn, en alle verwarde angst doordrong nu opeens 
een nieuw gevoel, een soort geluk dat de beslissing zo na-
bij was. Overmorgen: nu wist ze haar termijn en uit die 
zekerheid kwam een vreemde rust over haar en haar 
angst. Van binnen groeide iets op, een nieuwe kracht, de 
kracht om te leven en de kracht om te sterven.  
 
De zekerheid ten slotte over de ophanden zijnde beslis-
sing wekte al een onverwachte helderheid in haar. De 
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nervositeit week op een wonderbaarlijke manier voor or-
delijk nadenken en de angst voor een onwennig gevoel 
van glasheldere rust, waardoor ze alle dingen in haar le-
ven plotseling duidelijk zag en in hun werkelijke waarde. 
Ze overwoog haar leven en voelde dat het nog zwaar 
was, maar als ze het kon behouden en intensiveren in het 
nieuwe en verhevigde besef dat deze dagen van angst 
hadden gebracht, kon ze nog één keer zuiver en veilig be-
ginnen, zonder leugens, en daartoe was ze bereid. Maar 
voor doorleven als gescheiden vrouw, als echtbreekster, 
bevlekt door het schandaal, was ze te moe en ook te moe 
voor doorgaan met dat gevaarlijke spel van betaalde rust 
voor korte tijd. Verzet had nu geen zin meer, voelde ze, 
het einde was nabij, verraad dreigde van haar man, haar 
kinderen, van alles om haar heen en van haarzelf. Vluch-
ten was onmogelijk voor een tegenstander die alomte-
genwoordig leek. En een bekentenis, het veilige redmid-
del, was voor haar niet weggelegd, dat wist ze nu. Er lag 
nog maar één weg open, maar die was definitief.  
 Het leven lokte nog. Het was een van die onweer-
staanbare lentedagen die soms stormachtig losbreken uit 
de gesloten schoot van de winter, een dag met een onein-
dig blauwe hemel, waarvan de verheven weidsheid een 
opluchting leek na alle duistere winteruren.  
 De kinderen stormden binnen in lichte kleren, die ze 
dit jaar voor het eerst droegen, en ze moest zich beheer-
sen om op hun stormachtige gejuich niet met tranen te 
reageren. Zodra het lachen van de kinderen met zijn pijn-
lijke weerklank in haar verklonken was, maakte ze aan-
stalten om vastberaden haar eigen besluiten uit te voeren. 
Eerst wilde ze proberen haar ring weer terug te krijgen, 
want welk lot haar ook zou treffen, haar herinnering 
mocht niet verdacht worden en niemand mocht een 
zichtbaar bewijs van haar schuld in handen krijgen. Nie-
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mand, zeker de kinderen niet, mocht ooit iets vermoeden 
van het vreselijke geheim dat ze hen ontrukt had; het 
moest toeval lijken, waarvoor niemand zich hoefde te 
verantwoorden.  
 Ze ging eerst naar een lommerd om daar een erfstuk te 
belenen, een sieraad dat ze bijna nooit droeg en voor ge-
noeg geld te zorgen om de verraderlijke ring eventueel 
weer terug te kunnen kopen van dat mens. Met een ze-
kerder gevoel, zodra ze het contante geld in haar zak had, 
wandelde ze verder op goed geluk, diep van binnen ver-
langend naar wat ze tot gisteren het meest gevreesd had: 
een ontmoeting met de afpersster. De lucht was mild en 
de zon liet haar licht schijnen boven de huizen. Iets van 
de onstuimige beweging van de wind, die witte wolken 
haastig door de hemel joeg, leek doorgedrongen in het 
ritme van de mensen, die lichter en veerkrachtiger liepen 
dan tot nu toe op alle troosteloze, schemerige winterda-
gen. En zijzelf dacht daarvan iets te voelen. Het gedachte 
aan de dood, die ze gisteren zomaar opgevat had en niet 
meer losgelaten uit haar bevende hand, werd opeens iets 
monsterachtigs wat ze niet bevatten kon. Was het moge-
lijk dat de woorden van de een of andere weerzinwek-
kende vrouw dat allemaal kon vernietigen, de huizen daar 
met hun blinkende gevels, de voorbijsuizende wagens, de 
lachende mensen en van binnen het ruisende gevoel van 
haar bloed? Konden woorden de oneindige vlam doven 
waarmee de hele wereld oplaaide in haar ademende hart?  
 Ze liep en liep, alleen niet meer met neergeslagen 
ogen, maar met een open blik en bijna gretig om eindelijk 
de langgezochte te ontdekken. De prooi zocht nu de ja-
ger, en net zoals een opgejaagd zwakker dier dat niet 
meer kan ontsnappen zich plotseling omdraait naar zijn 
achtervolger en bereid is om te vechten, zo verlangde ze 
er nu naar om oog in oog te staan met haar kwelgeest en 
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te worstelen met de laatste krachten die de levensdrang 
een wanhopige geeft. Met opzet bleef ze in de buurt van 
het huis waar de afpersster meestal op haar loerde en één 
keer liep ze zelfs snel, omdat de kleding van een bepaalde 
vrouw haar aan de gezochte deed denken. Het was allang 
niet meer de ring waarvoor ze vocht en die immers alleen 
maar uitstel betekende en geen bevrijding, maar als een 
vingerwijzing van het lot verlangde ze naar deze ontmoe-
ting, en het nieuwe bezit leek een zwaarwegende beslis-
sing over leven en dood, die zijzelf genomen had. Maar 
nergens was het mens te zien. Als een rat in haar hol was 
ze verdwenen in het oneindige gewoel van de reuzenstad. 
Teleurgesteld, maar nog niet zonder hoop ging ze tegen 
de middag terug, om meteen na het eten weer te begin-
nen aan de vergeefse zoektocht. Opnieuw zocht ze de 
straten af en nu ze haar nergens vond, kwam de haast 
ontwende huiver weer in haar op. Het was niet meer het 
mens en niet meer de ring waardoor ze onrustig werd, 
maar het gruwelijk geheimzinnige in al die ontmoetingen, 
dat met haar verstand niet goed meer te bevatten was. 
Dat mens was als door toverkracht haar naam te weten 
gekomen en haar adres; ze kende al haar bezigheden en 
omstandigheden thuis, ze kwam altijd op de verschrikke-
lijkste en gevaarlijkste momenten om nu ze nodig was 
opeens onvindbaar te zijn. Ergens moest ze zijn in die 
enorme drukte, dichtbij wanneer ze wilde en toch onbe-
reikbaar zodra ze nodig was, en het vormeloze van de 
dreiging, de onbegrijpelijke nabijheid van de afpersster, 
vlak bij haar leven en toch ongrijpbaar, leverde de afge-
matte vrouw machteloos over aan de steeds geheimzinni-
gere angst. Het was of hogere machten een duivelse sa-
menzwering smeedden voor haar ondergang en in die al-
lesoverheersende verwarring van vijandige toevalligheden 
lag zo’n bespotting van haar zwakheid. Nerveus al, met 
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koortsachtige passen, liep ze nog steeds dezelfde straat 
op en neer. Als een hoer, besefte ze. Maar het mens liet 
zich niet zien. Alleen het donker kwam nu dreigend neer-
glijden; de vroege lenteavond loste de lichte tint van de 
hemel op in vuile troebelheid en haastig viel de avond. 
Lichten vlamden op in de straten, de stroom mensen 
vloeide sneller terug in de huizen en het hele leven leek 
in een donkere stroming te verdwijnen. Een paar keer 
liep ze nog op en neer en keek nog met een laatste hoop 
de straat in, en ging daarna naar haar huis. Ze had het 
koud.  
 Moe ging ze naar boven. Ze hoorde hoe naast haar de 
kinderen naar bed gebracht werden, maar ze wilde geen 
welterusten wensen, afscheid nemen voor die ene nacht 
en daarbij aan de eeuwige nacht denken. Waarom zou ze 
hen nu ook moeten zien? Om aan hun overmoedige kus-
sen ongestoord geluk te voelen en in hun lichte gezichten 
liefde? Waarom zou ze zich nog kwellen met vreugde die 
toch al verloren was? Ze beet op haar tanden: nee, ze wil-
de niets meer van het leven voelen, niet meer het goede 
en lachende, dat haar aan veel herinnering bond, omdat 
ze die verbondenheid morgen toch in één klap moest 
verbreken. Alleen aan het weerzinwekkende wilde ze nu 
denken, aan het lelijke, het gemene en aan het noodlot, 
de afpersster, aan het schandaal, aan alles wat haar naar 
de afgrond dreef.  
 De thuiskomst van haar man onderbrak het doffe en 
eenzame gepieker. Hij had zin in een levendig gesprek en 
probeerde haar met woorden te benaderen en stelde al-
lerlei vragen. Ze dacht uit die plotseling zo levendige 
zorgzaamheid een zekere nervositeit op te kunnen ma-
ken, maar verzette zich tegen elk gesprek, denkend aan 
dat van gisteren. De een of andere diepe angst hield haar 
tegen om zich door liefde te binden en zich door sympa-
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thie staande te houden. Hij leek haar verzet te voelen en 
op de een of andere manier bezorgd te zijn. Zij van haar 
kant was bang voor nieuwe, bezorgde toenadering en 
wenste al vroeg welterusten. ‘Tot morgen,’ zei hij. Daar-
na ging ze weg.  
 Morgen: wat was dat dichtbij en wat oneindig ver! 
Enorm wijd en duister leek haar de slapeloze nacht. Ge-
leidelijk werden de geluiden van de straat zeldzamer en 
aan de weerschijn in de kamer zag ze dat de lichten bui-
ten uitgingen. Soms dacht ze de nabije ademhaling uit de 
andere kamers te kunnen voelen, het leven van haar kin-
deren en haar man en heel de nabije en toch zo verre, bij-
na verdwenen wereld, maar tegelijk ook een nameloos 
zwijgen dat niet uit de natuur, niet uit de omgeving leek 
te komen, maar van binnen, uit een geheimzinnig ruisen-
de bron. Het was als in een doodskist, in een oneindige 
stilte en met het donker van de onzichtbare hemel op 
haar borst. Soms spraken de uren luid een getal in het 
donker, dan werd de nacht zwart en levenloos, maar 
voor het eerst dacht ze de betekenis van die eindeloze, le-
ge duisternis te begrijpen. Ze peinsde nu niet meer over 
afscheid en dood, maar dacht alleen hoe ze die tegemoet 
kon vluchten en zo onopvallend mogelijk de kinderen en 
zichzelf de schande van het opzien kon besparen. Ze 
peinsde over alle wegen waarvan ze wist dat die naar de 
dood leidden, overdacht alle mogelijkheden tot zelfver-
nietiging, tot ze zich met een soort vreugdevolle schrik 
opeens herinnerde dat de dokter haar bij een pijnlijke 
ziekte, die tot slapeloosheid leidde, morfine voorgeschre-
ven had en dat ze toen druppelsgewijs het bitterzoete gif 
gebruikt had uit een klein flesje, waarvan de inhoud, zo-
als haar toen gezegd was, toereikend was om iemand 
zacht te laten inslapen. O, niet meer opgejaagd worden, 
kunnen rusten, rusten in het oneindige, de hamer van de 
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angst niet meer voelen op haar hart! De gedachte aan dat 
zachte inslapen sprak de slapeloze oneindig aan, ze dacht 
de gallige smaak al op haar lippen te voelen en de zachte 
beneveling van haar zintuigen. Haastig kwam ze overeind 
en stak het licht aan. Het flesje, dat ze al gauw vond, was 
nog maar halfvol en ze was bang dat het niet genoeg zou 
zijn. Koortsachtig doorzocht ze alle laden, tot ze eindelijk 
het recept vond dat de bereiding van grotere hoeveelhe-
den mogelijk maakte. Als een kostbaar bankbiljet vouwde 
ze het glimlachend op: nu hield ze de dood in haar hand. 
Rillend van de kou en toch gerustgesteld wilde ze weer 
terug in bed, maar nu ze langs de verlichte spiegel liep, 
zag ze uit de donkere lijst opeens zichzelf tegemoet stap-
pen, spookachtig, bleek, hologig en gehuld in haar witte 
nachthemd als in een lijkwade. Huiver overviel haar; ze 
deed het licht uit, vluchtte rillend het verlaten bed in en 
lag tot in de ochtendschemering wakker.  
 ’s Morgens verbrandde ze haar brieven, bracht orde in 
allerlei kleine dingen, maar vermeed zoveel mogelijk de 
kinderen te zien en eigenlijk alles wat haar lief was. Ze 
wilde het leven er nu alleen maar van afhouden zich met 
graagte en verlokking aan hen vast te klampen en het ge-
nomen besluit door een vergeefse aarzeling nog te be-
moeilijken. Daarna ging ze nog eens de straat op om het 
lot nog één keer te tarten en de afpersster tegen te ko-
men. Ze liep weer rusteloos de straten door, maar niet 
meer met dat hevige gevoel van spanning. Iets in haar 
was al moe geworden en ze had niet de moed om door te 
vechten. Ze liep en liep als uit plichtsbesef twee uur. 
Nergens was het mens te zien. Het deed geen pijn meer. 
Bijna wilde ze de ontmoeting niet meer, zo krachteloos 
voelde ze zich. Ze keek in de gezichten van de mensen, 
en allemaal leken ze vreemden, allemaal dood en wel-
haast afgestorven. Dat was op de een of andere manier 
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allemaal al ver weg en verloren en hoorde niet meer bij 
haar.  
 Eén keer kromp ze toch ineen van schrik. Het was of 
ze bij het omkijken aan de andere kant van de straat op-
eens de blik van haar man voelde, die vreemde, harde, 
priemende blik, die ze pas kort van hem kende. Geërgerd 
keek ze naar de overkant, maar de gestalte was snel ver-
dwenen achter een voorbijrijdende wagen en ze stelde 
zichzelf gerust met de gedachte dat hij op dit uur altijd 
aan het werk was bij de rechtbank. Haar tijdsbesef liet 
haar in de steek in de spiedende opwinding en ze kwam 
te laat voor het middageten. Hij was er ook nog niet, zo-
als anders, maar kwam pas twee minuten later en volgens 
haar een beetje opgewonden.  
 Ze telde nu de uren tot de avond en schrok ervan hoe-
veel het er nog waren, hoe wonderlijk het was, hoe wei-
nig tijd je nodig had om afscheid te nemen, hoe weinig 
waard alles leek, als je wist dat je het niet mee kon ne-
men. Ze kreeg een soort slaperig gevoel. Werktuiglijk liep 
ze weer de straat uit, op goed geluk, zonder te denken of 
te kijken. Op een kruising trok een koetsier op het laatste 
moment de paarden terug en ze had de dissel van de wa-
gen al vlak voor zich uit zien stoten. De koetsier vloekte 
hartgrondig, maar ze draaide zich nauwelijks om: dat was 
redding geweest of uitstel. Toeval zou haar het besluit 
bespaard hebben. Moe liep ze verder; het was weldadig 
om nergens aan te denken, van binnen alleen een ver-
ward en donker gevoel van het einde te hebben, een ne-
vel die zacht neerdaalde en alles verhulde.  
 Toen ze toevallig opkeek om de naam van de straat te 
lezen, huiverde ze: in haar verwarde wandeling was ze 
door toeval bijna bij het huis van haar vroegere minnaar. 
Was dat een teken? Hij kon haar misschien nog helpen, 
hij moest het adres van dat mens hebben. Ze beefde bij-
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na van vreugde. Waarom had ze daar niet eerder aan ge-
dacht, terwijl het zo voor de hand lag? Opeens kwam er 
weer leven in haar lijf, de hoop bevleugelde de trage ge-
dachten die nu warrig dooreenstoven. Hij moest nu met 
haar naar dat mens om er eens en voor altijd een eind 
aan te maken. Hij moest haar dreigen om te stoppen met 
die afpersingen; misschien was een geldbedrag al genoeg 
om haar uit de stad te verjagen. Ze had opeens spijt dat 
ze de arme jongen pas nog zo slecht behandeld had, 
maar hij zou haar helpen, dat wist ze zeker. Vreemd dat 
die redding nu pas kwam, nu, op het laatste moment.  
 Haastig rende ze de trappen op en belde aan. Er deed 
niemand open. Ze luisterde: het was alsof ze voorzichtige 
passen achter de deur gehoord had. Ze belde nog een 
keer. Weer een stilte. En weer een zacht geluid van bin-
nen. Toen was haar geduld op: ze belde aan één stuk 
door: het ging immers om haar leven?  
 Eindelijk bewoog er iets achter de deur, het slot knak-
te en de deur ging op een kier. ‘Ik ben het,’ zei ze haastig.  
 Alsof hij schrok, deed hij nu de deur open. ‘Jij bent… 
Jij bent het… Irene,’ stamelde hij zichtbaar verlegen. ‘Ik 
was… Neem me niet kwalijk… Ik was… Er niet op 
voorbereid… Op bezoek van jou… Neem me niet kwa-
lijk hoe ik erbij loop.’ Daarbij wees hij op zijn hemds-
mouwen. Zijn hemd hing halfopen en hij droeg geen 
boord.  
 ‘Ik moet je dringend spreken… Je moet me helpen,’ 
zei ze nerveus, terwijl hij haar nog steeds als een bedela-
res op de gang liet staan. ‘Wil je me niet binnenlaten en 
een minuutje naar me luisteren?’ voegde ze er geprikkeld 
aan toe.  
 ‘Kom binnen,’ mompelde hij verlegen en met een blik 
opzij, ‘alleen ben ik… Ik kan niet goed…’  
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 ‘Je moet naar me luisteren. Het is immers jouw schuld. 
Je móét me helpen… Je moet zorgen dat ik de ring te-
rugkrijg, je moet… Of geef me op zijn minst het adres… 
Ze achtervolgt me de hele tijd, en nu is ze weg… Je moet 
het doen, hoor je? Je moet het doen.’  
 Hij staarde haar aan. Nu merkte ze pas dat er geen 
touw aan vast te knopen was.  
 ‘O… Je weet het niet… Dus je minnares, je vroegere, 
dat mens heeft me toen bij je weg zien gaan en sindsdien 
achtervolgt ze me en chanteert me… Dat wordt mijn 
dood… Nu heeft ze mijn ring afgepakt en die, die moet 
ik hebben. Vóór vanavond moet ik hem hebben, dat heb 
ik gezegd, vóór vanavond… Dus wil je me helpen?’  
 ‘Maar… Maar ik…’  
 ‘Wil je of wil je niet?’  
 ‘Maar ik ken dat mens niet eens! Ik weet niet wie je be-
doelt. Ik heb nooit een verhouding gehad met afpers-
sters.’ Hij werd bijna grof.  
 ‘Zo… Je kent haar niet. Dat zuigt ze maar uit haar 
duim. En ze kent jouw naam en mijn adres. Misschien is 
dat afpersen ook niet waar. Misschien verbeeld ik het me 
maar.’  
 Ze lachte schel. Hij kreeg een onbehaaglijk gevoel. 
Even schoot het door zijn hoofd dat ze misschien krank-
zinnig was, zo fonkelden haar ogen. Ze was in de war en 
ze sprak wartaal. Angstig keek hij om zich heen.  
 ‘Rustig nou… Irene… Ik weet zeker dat je je vergist. 
Het kan echt niet, dat moet… Nee, ik begrijp het zelf 
niet. Ik ken dat soort vrouwen niet. De twee verhoudin-
gen die ik gehad heb in de korte tijd dat ik hier ben, zijn 
niet zo… Ik wil geen namen noemen, maar… Maar het 
is zo belachelijk… Het moet echt een vergissing zijn…’  
 ‘Dus je wilt me niet helpen?’  
 ‘Ja, echt wel… Als ik kan.’  
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 ‘Dan… Kom dan mee. We gaan samen naar haar 
toe…’  
 ‘Naar wie… Naar wie dan?’ Hij voelde weer de huiver 
dat ze krankzinnig was, nu ze hem bij zijn arm pakte.  
 ‘Naar haar toe… Wil je of wil je niet?’  
 ‘Maar natuurlijk… Natuurlijk’ – zijn verdenking werd 
steeds sterker door de gretigheid waarmee ze aandrong – 
‘Natuurlijk… Natuurlijk…’  
 ‘Kom dan mee… Het is een kwestie van leven of 
dood!’  
 Hij hield zich in om niet te glimlachen. Daarna werd 
hij ineens vormelijk.  
 ‘Neem me niet kwalijk, Irene… Maar ik kan momen-
teel niet… Ik geef pianoles… Ik kan die niet afbreken…’  
 ‘Zo… zo…!’ Schel lachte ze recht in zijn gezicht, ‘zo, 
geef je pianoles… In hemdsmouwen… Leugenaar die je 
bent!’ En opeens, gegrepen door een idee, stormde ze 
recht vooruit. Hij probeerde haar tegen te houden. ‘Hier 
is ze dus, die afpersster, bij jou? Uiteindelijk spelen jullie 
onder één hoedje! Misschien delen jullie alles wat jullie 
mij afgeperst hebben! Maar ik krijg haar wel! Nu ben ik 
nergens meer bang voor!’ Ze schreeuwde hard. Hij hield 
haar vast, maar ze worstelde, rukte zich los en rende naar 
de deur van de slaapkamer.  
 Iemand die blijkbaar achter de deur had staan luiste-
ren, deinsde terug. Irene staarde verbijsterd naar een 
vreemde dame in wat wanordelijke kleren, die haastig een 
andere kant uitkeek. Haar minnaar was haar nagerend om 
Irene tegen te houden, die volgens hem krankzinnig was, 
om te voorkomen dat er een ongeluk gebeurde, maar ze 
stapte al weer de kamer uit. ‘Neem me niet kwalijk,’ 
mompelde ze. Ze was volkomen in de war. Ze begreep er 
niets meer van, alleen maar walging voelde ze, eindeloze 
walging, en vermoeidheid.  
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 ‘Neem me niet kwalijk,’ zei ze nog een keer, toen ze 
zag dat hij haar onrustig nakeek. ‘Morgen… Morgen zul 
je alles begrijpen… Dat wil zeggen: ik… Ik begrijp het 
zelf niet meer.’ Ze sprak tegen hem als tegen een vreem-
de. Niets herinnerde haar eraan dat ze ooit bij deze man 
gehoord had, en nog maar nauwelijks voelde ze haar ei-
gen lichaam. Het was nu allemaal nog veel verwarder dan 
eerst en ze wist alleen dat er ergens een leugen in het spel 
was. Maar ze was te moe om nog te denken, te moe om 
te kijken. Met haar ogen dicht ging ze de trap af als een 
veroordeelde naar het schavot.  
 
Donker was het op straat, toen ze de deur uitging. Mis-
schien, schoot het door haar heen, staat ze nu buiten te 
wachten, misschien komt er nu op het laatste moment 
nog redding. Het was alsof ze haar handen moest vou-
wen om te bidden tot een vergeten god, o, nog een paar 
maanden kunnen kopen, de paar maanden tot de zomer, 
en daar dan vredig leven, onbereikbaar voor de afpers-
ster, leven tussen velden en weiden, één zomer, maar dan 
zo intens dat hij meer waard was dan een heel mensenle-
ven. Begerig keek ze de al donkere straat in. Verderop in 
de poort van een gebouw dacht ze een gestalte te zien 
loeren, maar nu ze dichterbij kwam, ging die verder de 
gang in. Heel even dacht ze gelijkenis met haar man te 
ontdekken. Voor de tweede keer vandaag was ze bang 
hem en zijn blik plotseling op straat te zien. Ze aarzelde 
om zichzelf te overtuigen. Maar de gestalte was verdwe-
nen in de schaduw. Onrustig liep ze verder met een 
vreemd gespannen gevoel in haar nek als door een prie-
mende blik van achteren. Eén keer draaide ze zich nog 
om. Maar er was niemand meer te zien.  
 Het was niet ver naar de apotheek. Met een lichte hui-
vering ging ze naar binnen. De apotheker nam het recept 
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aan en begon het klaar te maken. Alles zag ze in die ene 
minuut: de blanke weegschaal, de sierlijke gewichten, de 
kleine etiketten, en boven in de kasten de rijen essences 
met de vreemde Latijnse namen, die ze onbewust alle-
maal met haar blikken spelde. Ze hoorde de klok tikken, 
rook de eigenaardige geur, die vettig-zoete geur van me-
dicijnen, en herinnerde zich opeens hoe ze als kind haar 
moeder altijd vroeg of ze de boodschappen bij de apo-
theek mocht overnemen, omdat ze van die geur hield en 
van de vreemde aanblik van al die blinkende mengbak-
ken. Daarbij herinnerde ze zich ontzet dat ze vergeten 
was afscheid van haar moeder te nemen, en ze had vrese-
lijk medelijden met de arme vrouw. Wat zou die schrik-
ken, dacht ze ontzet, maar de apotheker telde al uit een 
buikig vat de heldere druppels in een blauw flesje. Star 
keek ze toe hoe de dood van dat vat naar het kleine vat 
ging, waaruit hij straks in haar aderen zou stromen, en 
een kille huiver ging door haar lichaam. Zinneloos, in een 
soort hypnose, staarde ze naar zijn vingers, die nu de 
kurk in het gevulde glas drukten en papier op de gevaar-
lijke ronding plakten. Al haar zintuigen waren geboeid en 
verlamd door de gruwelijke gedachte.  
 ‘Twee kroon alstublieft,’ zei de apotheker. Ze schrok 
op uit haar verstarring en keek verdwaasd om zich heen. 
Daarna greep ze werktuiglijk in haar tas om het geld te-
voorschijn te halen. Nog dromerig was alles in haar; ze 
keek naar de munten zonder ze direct te herkennen en 
vertraagde onwillekeurig bij het betalen.  
 Op dat moment voelde ze hoe haar arm opgewonden 
opzijgeschoven werd en hoorde geld op de glazen scho-
tel rinkelen. Een hand werd naast haar uitgestoken en die 
greep naar het flesje.  
 Onwillekeurig draaide ze zich om. En haar blik ver-
starde. Het was haar man, die daar stond met zijn lippen 



 69 

op elkaar geperst. Zijn gezicht was bleek en op zijn voor-
hoofd parelde het zweet.  
 Ze viel bijna flauw en moest zich vasthouden aan de 
toonbank. Opeens begreep ze dat hij het was die ze op 
straat gezien had en die daarnet nog in de poort op de 
loer gestaan had; iets in haar dacht hem daar al te herken-
nen en bezon zich verward in die ene seconde.  
 ‘Kom,’ zei hij met een doffe stem en een brok in zijn 
keel. Ze keek hem star aan en was inwendig, in een heel 
doffe, diepe wereld van haar bewustzijn, verbaasd dat ze 
gehoorzaamde. En haar passen gingen mee, zonder dat 
ze het zelf besefte.  
 Ze liepen naast elkaar over straat. Geen van beiden ke-
ken ze de ander aan. Hij had het flesje nog steeds in zijn 
hand. Eén keer bleef hij staan om zijn vochtige voor-
hoofd af te vegen. Onwillekeurig vertraagde ook zij haar 
pas, zonder het te willen en zonder het te weten. Maar ze 
durfde niet naar hem te kijken. Geen van beiden zei een 
woord en het straatlawaai golfde tussen hen.  
 Op de trap liet hij haar voorgaan. En meteen toen hij 
niet naast haar liep, werden haar passen wankel. Ze bleef 
staan om zich vast te houden. Daarop pakte hij haar arm. 
Bij de aanraking kromp ze ineen van schrik en liep de 
laatste treden sneller op.  
 Ze ging de kamer in. Hij volgde haar. Donker glans-
den de muren en alles was vaag. Nog steeds zeiden ze 
geen woord. Hij scheurde het papier waarin het flesje zat 
af, maakte het flesje open en goot de inhoud weg. Daar-
na slingerde hij het heftig in een hoek. Ze kromp ineen 
bij het rinkelende geluid.  
 Ze bleven zwijgen. Ze voelde hoe hij zich beheerste, 
ze voelde het zonder te kijken. Ten slotte ging hij naar 
haar toe. Dichtbij en nu heel dichtbij. Ze kon zijn zware 
adem horen en zag met haar starre en bijna omfloerste 
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blik de glans van zijn ogen fonkelend uit het donker van 
de kamer komen. Ze wachtte al tot hij in woede uit zou 
barsten en huiverde al bij de gedachte aan de harde greep 
van zijn hand. Irenes hart stond stil, alleen haar zenuwen 
vibreerden als strakgespannen snaren; alles wachtte op de 
tuchtiging en bijna verlangde ze naar zijn woede. Maar hij 
zweeg nog steeds, en met eindeloze verbazing zag ze dat 
hij op een zachte manier naar haar toe kwam. ‘Irene,’ zei 
hij, en zijn stem klonk eigenaardig zacht. ‘Hoelang moe-
ten we elkaar nog kwellen?’  
 Toen kwam het los, plotseling, convulsief, met een op-
permachtige stoot, als één zinneloze, dierlijke schreeuw; 
eindelijk kwam het naar buiten, het opgekropte, onder-
drukte snikken van al die weken. Een boze hand leek 
haar van binnen te grijpen en gewelddadig door elkaar te 
schudden; ze wankelde alsof ze dronken was en was om-
gevallen, als hij haar niet vastgehouden had.  
 ‘Irene,’ zei hij kalmerend, ‘Irene, Irene,’ steeds zachter 
en steeds sussender haar naam zeggend, alsof hij het 
wanhopige oproer van de verkrampte zenuwen tot beda-
ren kon brengen met de steeds tederder klank van zijn 
woorden. Maar alleen gesnik was het antwoord, wilde 
stoten, golven van verdriet, die door haar hele lichaam 
rolden. Hij bracht, hij droeg haar stuiptrekkende lichaam 
naar de sofa en legde het neer. Maar het snikken hield 
niet op. Als met elektrische schokken schudde de huil-
kramp haar ledematen door elkaar, golven van huiver en 
kilte leken over het gefolterde lichaam heen te gaan. Na 
weken van onverdraaglijke spanning waren de zenuwen 
nu gescheurd en het ontketende verdriet woedde door 
haar gevoelloze lichaam.  
 Hij hield in hoogste opwinding haar doorhuiverde li-
chaam vast, pakte haar koude handen, kuste eerst kalme-
rend en daarna wild, angstig en hartstochtelijk, haar jurk, 
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haar nek, maar de stuiptrekkingen gingen telkens als een 
scheur door de gehurkte gestalte en van binnenuit kwam 
de aanzwellende, eindelijk ontketende golf van gesnik 
naar boven. Hij voelde aan haar gezicht, dat koel was 
doordat het baadde in tranen en voelde de hamerende 
aderen aan haar slapen. Een onzegbare angst overviel 
hem. Hij knielde om dichter bij haar gezicht tegen haar te 
praten.  
 ‘Irene,’ telkens weer pakte hij haar, ‘waarom huil je… 
Nu… Nu is alles toch voorbij… Waarom kwel je jezelf 
nog… Je hoeft niet bang meer te zijn… Ze komt nooit 
meer, nooit meer…’  
 Er ging weer een stuiptrekking door haar lichaam en 
met beide handen hield hij haar vast. Hij was heel bang, 
toen hij de wanhoop voelde die haar gefolterde lichaam 
verscheurde, alsof hij haar vermoord had. Telkens weer 
kuste hij haar en stamelde verwarde woorden van veront-
schuldiging.  
 ‘Nee… Nooit meer… Ik zweer het… Ik kon toch niet 
weten dat je zo zou schrikken… Ik wou je alleen maar 
roepen… Terugroepen tot je plicht… Alleen maar dat je 
bij hem wegging… Voor altijd… En terug naar ons… Ik 
had toch geen andere keus, toen ik dat toevallig aan de 
weet kwam… Ik kon het je zelf toch niet zeggen… Ik 
dacht… Ik dacht de hele tijd dat je zou komen… Daar-
om stuurde ik haar, dat arme mens, dat zij je op zou ja-
gen… Een arm mens is dat, een actrice, een ontslagen 
actrice… Ze deed het niet graag, maar ik wou het… Ik 
zie dat het onrechtvaardig was… Maar ik wou je toch te-
rug… Ik liet toch altijd zien dat ik bereid was… Dat ik 
alleen maar wou vergeven, maar je begreep me niet… 
Maar zo… Zover wou ik je niet opjagen… Ik heb toch 
meer geleden toen ik dat allemaal zag… Elke pas van je 
observeerde ik… Alleen vanwege de kinderen, snap je, 
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vanwege de kinderen moest ik je toch dwingen… Maar 
nu is alles toch voorbij… Nu komt alles weer goed…’  
 Ze hoorde dof uit een oneindige verte woorden die 
dichtbij klonken, maar begreep ze niet. Er golfde in haar 
een ruisen dat alles overstemde, een zintuiglijk tumult, 
waarin elk gevoel ten onder ging. Ze voelde aanraking op 
haar huid, kussen en liefkozingen, en haar eigen, nu al 
verkillende tranen, maar van binnen was haar bloed vol 
klank, vol dof, dreunend lawaai, dat geweldig aanzwol en 
nu donderde als bonzende klokken. Daarna verdween 
alle duidelijkheid. Terwijl ze verward uit haar bewuste-
loosheid ontwaakte, voelde ze hoe ze uitgekleed werd en 
zag door veel wolken heen het gezicht van haar man, 
goedig en bezorgd. Daarna viel ze in een donker gat, in 
de lang uitgebleven, zwarte, droomloze slaap.  
 
Toen ze de volgende morgen haar ogen opendeed, was 
het al licht in de kamer. En lichtheid voelde ze in zich-
zelf, ontwolkt en als door onweer gereinigd haar eigen li-
chaam. Ze probeerde zich te herinneren wat haar over-
komen was, maar alles leek nog een droom. Onwerkelijk, 
licht en bevrijd, zoals je in je slaap door de ruimte zweeft, 
was dat hamerende gevoel, en om zeker te weten dat ze 
niet droomde, betastte ze onderzoekend haar eigen han-
den.  
 Plotseling kromp ze ineen: aan haar vinger fonkelde de 
ring. Opeens was ze klaarwakker. De verwarde woorden, 
halfbewusteloos gehoord en ook weer niet, een dof ver-
moeden van vroeger, dat nooit gedachte en verdenking 
had durven worden, die twee vervlochten zich nu plotse-
ling in een heldere samenhang. Alles begreep ze opeens: 
de vragen van haar man, de verbazing van haar minnaar, 
alles paste in elkaar en ze zag het gruwelijke net waarin ze 
verstrikt geraakt was. Verbittering overviel haar en 



 73 

schaamte; haar zenuwen begonnen weer te beven en 
bijna had ze spijt dat ze wakker geworden was uit die 
droomloze, angstloze slaap.  
 Toen klonk er gelach naast haar. De kinderen waren 
opgestaan en rumoerden als wakker wordende vogels in 
de nieuwe dag. Duidelijk herkende ze de stem van de 
jongen en merkte verbaasd voor het eerst hoe die op de 
stem van zijn vader leek. Zacht gleed er een glimlach 
over haar lippen en bleef daar stil liggen. Ze lag met haar 
ogen dicht, om intenser van alles te genieten wat haar le-
ven was en nu ook haar geluk. Van binnen schrijnde er 
nog iets, maar het was een gelukkigmakende pijn, gloei-
end en toch mild, zoals wonden branden voor ze voor al-
tijd een litteken willen worden.  
 


