


Over het boek
Zweden, 1798. Emil Larsson, een drinkende en gokkende vrijgezel, 
raakt bevriend met de eigenares van een speellokaal, mevrouw 
Sofia Mus, die hem de toekomst voorspelt aan de hand van een 
nieuwe vorm van kaartlegging: het Octavo. 
Wanneer Sofia Mus na een lange nacht aan de goktafels een 
kostbare waaier van barones De Uzanne wint, leidt dat tot bittere 
rivaliteit en een moorddadig complot waar niemand onge
schonden uit tevoorschijn komt. 
Ondertussen krijgt Emil te horen dat hij ‘de Zoeker’ is en dat niet 
alleen zijn eigen toekomst, maar ook die van de monarchie, de 
Stad en heel Zweden, afhangt van zijn vermogen om de acht 
leden van het Stockholm Octavo te achterhalen…

Het Stockholm Octavo is een adembenemende, spannende en 
onvergetelijke historische roman die op ingenieuze wijze geschie
denis, politiek, romantiek, mystiek en de geheime taal van waai
ers combineert. 

De pers over Het Stockholm Octavo
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rivaliteit van de vrouwelijke intriganten heeft Engelmann een 
buitengewoon spannend verhaal geschreven.’ 
– Publishers Weekly (sterrecensie)

‘Wat een geweldig verhaal!’ – Library Journal

‘Een verhaal als een wervelende fanfare, met een meeslepend en 
knetterend eindspel.’ – The Guardian

Over de auteur
De Amerikaanse Karen Engelmann heeft acht jaar in Zweden 
gewoond, waar ze werkte als vormgeefster. Ze woont in Dobbs 
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verschijnt in meer dan tien landen in vertaling.
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Hoofdstuk een

stocKholm – 1789

Bronnen: E.L., politieagent X, mijnheer F., baron G***, 
mevrouw M., archivaris D.B. – Riddarhuset

stocKholm wordt het Venetië van het noorden genoemd, en te-
recht. Reizigers beweren dat het net zo complex, net zo groot en net 
zo mysterieus is als zijn zusje in het zuiden. In het ijzige Mälarmeer 
en de wirwar van waterwegen van de Oostzee weerspiegelen zich 
grootse paleizen, strogele huizen, sierlijke bruggen en ranke skiffs 
waarmee de inwoners zich verplaatsen tussen de veertien eilanden 
waaruit de stad bestaat. Alleen waaieren deze niet uit naar een zon-
nig, gecultiveerd Italië, maar vormen de dichte bossen die deze 
glinsterende archipel omringen een blauwgroene grens vol wolven 
en ander wild spul, die de toegang markeert tot een eeuwenoud 
land en het harde boerenleven dat vlak achter de Stad ligt. Maar op 
de rand van het slotdecennium van de eeuw, in de laatste jaren van 
het verlichte koninkrijk van Zijne Majesteit koning Gustaaf III, 
dacht ik zelden aan het platteland of de paar ploeterende mensen 
die daar woonden. De Stad had veel te veel te bieden en het leven 
leek vol kansen.

Het klopt dat het op het eerste gezicht niet de beste tijd was. 
Boerderijdieren leefden vaak in de huizen, plaggendaken vermolm-
den tot bouwvallen en niemand kon zijn ogen sluiten voor de pok-
kenlittekens, de slijmhoest of de talloze andere tekenen van ziekten 
die de bevolking kwelden. De doodsklokken luidden elk uur, want 
de Dood was meer thuis in Stockholm dan in welke andere stad in 
Europa ook. De stank van vuil rioolwater, rottend voedsel en onge-
wassen lijven verstikte de lucht. Maar aan de andere kant van dit 
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grimmige tafereel kon men een glimp van een lichtblauw, met gou-
den vogels geborduurd jasje van gewaterde zijde opvangen, of het 
ruisen van een tafzijden avondjapon en fragmenten van Franse po-
ezie horen, of de geur van rozenpommade en eau de cologne op-
snuiven die voorbijdreef op hetzelfde briesje dat ook een melodie 
van Bach, Bellman of Kraus meevoerde: de ware keurmerken van 
het gustaviaanse tijdperk. Van mij mocht die gouden tijd eeuwig 
duren.

De finale zou onvergetelijk worden, maar vrijwel iedereen ging 
voorbij aan het begin van het einde. Dat was niet zo verbazingwek-
kend; mensen verwachtten dat een revolutie gepaard ging met ge-
weld – daar waren Amerika, het Koninkrijk der Nederlanden en 
Frankrijk kersverse voorbeelden van. Maar bij aanvang van onze 
stille revolutie op die avond in februari was het rustig in de Stad; de 
straten waren vrijwel verlaten en ik zat te kaarten bij mevrouw Mus.

Ik was dol op kaarten, net als iedereen in de Stad. Kaartspelletjes 
maakten deel uit van elke bijeenkomst, en als je niet meedeed, werd 
je niet beschouwd als onbeschoft, maar als dood. Mensen vermaak-
ten zich met elk willekeurig spel dat op tafel lag, maar Boston Whist 
was het nationale spel. Gokken was een vak dat, eigenlijk net als 
prostitutie, nog net geen gilde en wapenschild had, maar wel werd 
erkend als een steunpilaar van de sociale constructie van de stad. 
Het zorgde ook voor een soort sociale corridor: mensen met wie je 
anders misschien nooit zou omgaan, konden zomaar tegenover je 
aan de kaarttafel zitten, vooral als je het toegewijde type speler was 
dat werd toegelaten in de goklokalen van mevrouw Sofia Mus. 

Toegang tot dit etablissement was zeer gewild, want hoewel het 
gezelschap gemengd was – hogere en lagere klasse, dames en heren 
– was een persoonlijke aanbeveling vereist om binnen te komen, 
waarna de in Frankrijk geboren mevrouw Mus haar nieuwe gasten 
doorlichtte aan de hand van een systeem dat niemand echt kon 
doorgronden: spelniveau, charme, politiek, haar eigen occulte ge-
voelens. Als je niet aan haar normen voldeed, mocht je niet meer 
terugkomen. Mijn uitnodiging was afkomstig van de politiespion 
op straat, met wie ik een nuttige uitwisseling van informatie en 
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goederen had bekokstoofd voor mijn werk bij het douane- en ac-
cijnskantoor. Het was mijn bedoeling een van de vertrouwde vaste 
klanten van Mus te worden en op elke mogelijke manier fortuin te 
maken. Zoals onze koning Gustaaf een bevroren provinciale uit-
hoek had gekozen en die had getransformeerd tot een baken van 
cultuur en verfijning, wilde ik opklimmen van loopjongen tot een 
gerespecteerde, in rode mantel gehulde Sekretaire.

Mevrouw Mus’ speellokalen waren gevestigd op de tweede ver-
dieping van een oud trapgevelhuis op nummer 35 van de Minder-
broederssteeg, dat was geschilderd in het typische geel van de Stad. 
We kwamen vanaf de straat door een gewelfde stenen poort waarin 
een waakzaam gezicht in de sluitsteen was uitgesneden. Klanten 
beweerden dat de ogen bewogen, maar toen ik er was, bewoog er 
helemaal niets, behalve dan een flinke hoeveelheid geld uit en naar 
mijn zak. Ik geef toe dat mijn maag die eerste avond van tevoren 
flink in opstand was gekomen, maar toen we eenmaal de stenen 
wenteltrap op waren geklommen en de foyer binnenstapten, voelde 
ik me volkomen op mijn gemak. De sfeer was hartelijk en gezellig, 
met een overvloed aan kaarslicht en gemakkelijke stoelen. De spion 
introduceerde me keurig bij mevrouw Mus en een dienstertje gaf 
me een glas brandy van een dienblad. Tapijten dempten het geluid 
en de ramen waren behangen met nachtzwart damast om de ka-
mers op elk tijdstip duister te houden. Deze stemming paste zowel 
bij de gokkers die de tafels bezetten als de zoekers die wachtten op 
een consult, want in een privévertrek boven aan een nauwe trap 
vervulde mevrouw Mus ook de rol van waarzegster. Er werd gezegd 
dat ze raadgeefster van koning Gustaaf was; hoe het ook zij, haar 
tweeledige vaardigheden met de kaarten bezorgden haar een aardig 
inkomen en gaven haar exclusieve gokgezelschap een extra prettig 
gevoel.

De spion vond een tafel en een derde speler, een kennis van 
hem, en ik was op zoek naar een gemakkelijke vierde toen er een 
grijnzende man met zwarte tanden aan kwam, die iets in het oor 
van de spion fluisterde en daarmee een glimlach op diens gewoon-
lijk stoïcijnse gezicht wist te toveren. Ik ging zitten, nam een spel 
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kaarten uit een kistje waar er twee in zaten, en tikte het tot een 
nette stapel.

‘Goed nieuws?’ vroeg ik.
‘Wie weet, het is maar hoe je het bekijkt,’ antwoordde de man.
De spion ging zitten en klopte op de stoel naast hem. ‘U be-

hoort toch tot de voorstanders van de koning, mijnheer Larsson?’
Ik knikte; ik was een fervent royalist, evenals mevrouw Mus, te 

oordelen naar de portretten van Gustaaf en Lodewijk XVI van 
Frankrijk die in de foyer hingen.

De man stak zijn hand uit, zei zijn naam – die ik meteen weer 
vergat – en schoof zijn stoel dichter bij de tafel.

‘Het Huis van de Adel is gevechtsklaar. Koning Gustaaf heeft 
twintig patriottenleiders gevangengenomen. Generaal Pechlin, de 
oude Von Fersen, en zelfs Henrik Uzanne.’

‘Dan hebben ze zeker eindelijk eens iets gedenkwaardigs ge-
daan,’ zei ik, terwijl ik de kaarten schudde.

‘Het gaat om wat ze níét gedaan hebben, mijnheer Larsson.’ 
De man met de weerzinwekkende glimlach boog zich voorover en 
stak zijn hand op om me tot stilte te manen. ‘De adel heeft gewei-
gerd de Wet op de Eenheid en Veiligheid van de koning te onder-
tekenen. Ze werden witheet bij de gedachte dat gewone stervelin-
gen de rechten en privileges zouden krijgen die waren 
voorbehouden aan de aristocratie. Gustaafs coup d’état hield hen 
tegen voordat hun onvrede zou worden verbreid en deze verlichte 
wetgeving in de kiem gesmoord zou kunnen worden. De drie la-
gere standen hebben getekend. Gustaaf heeft getekend. Het voor-
stel is nu een wet.’

Ik hield de kaarten even stil en keek hoe de andere drie mannen 
het beeld van dit nieuwe Zweden aan hun geestesoog voorbij zagen 
trekken.

‘Dat soort daden leidt elders tot bloedige opstanden,’ zei de 
spion eerbiedig. ‘Gustaaf heeft die dreiging met een pennenstreek 
uitgeschakeld.’

‘Uitgeschakeld?’ vroeg de derde speler, en hij dronk zijn glas 
leeg. ‘De adel zal zich verenigen en met geweld reageren, net zoals 
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ze dat in ’43 deden, en net zoals ze dat overal doen. Klaar ben je 
met de eenheid van die wet.’

‘En hoe zit het met die veiligheid?’ vroeg ik. Niemand zei iets, 
dus hield ik de kaarten maar omhoog. ‘Boston?’

Mevrouw Mus, die aandachtig naar het gesprek had geluisterd, 
knikte me goedkeurend toe; ze wilde het onderwerp politiek duide-
lijk van tafel hebben. Ik verdeelde de kaarten in vier stapeltjes en 
legde ze met hun witte achterkant op het groene tafelblad.

‘Is de broer van de koning ook gevangengenomen?’ vroeg de 
spion, nieuwsgierig naar een van zijn voornaamste doelwitten. 
‘Karel is sinds kort de facto de leider van de patriotten.’

‘Hertog Karel een leider?’ De man trok een grimas. ‘Hertog 
Karel wisselt net zo vaak van loyaliteit als van vrouw. Gustaaf kan 
maar niet geloven dat Karel een complot zou beramen tegen de 
troon, en om dat te bewijzen bevoorrecht hij hem – hij heeft zijn 
lieve broertje benoemd tot militaire gouverneur van Stockholm.’

‘Nou, dan zullen we vanavond allemaal beter slapen,’ zei ik, en 
ik maakte een waaier van mijn kaarten. ‘Maar nu moeten jullie in-
zetten.’ De conversatie stokte. Het enige wat je hoorde was het 
schuiven en ritselen van speelkaarten, het rinkelen van muntjes en 
het knisperen van bankbiljetten. Ik deed het die avond extreem 
goed aan de tafels, want gokken was een talent dat ik polijstte. De 
spion deed het ook goed, want het was in mevrouw Mus’ belang 
om de politie te polijsten – al snapte ik niet hoe ze het spel stuurde, 
want hij was niet echt een uitblinker.

Toen de klok in de buurt van de drie kwam, stond ik op om 
mijn benen te strekken, en mevrouw Mus liep naar me toe en nam 
mijn hand in haar beide handen. Ze was niet bepaald de jongste 
meer en ging eenvoudig gekleed, maar in het zachte schijnsel van 
het kaarslicht en door de waas van alcohol heen schitterde haar 
vroegere uitstraling. Mevrouw Mus hield haar adem in en liet haar 
lange, slanke vinger langs een lijn op mijn handpalm glijden. Haar 
handen waren koel en zacht en leken boven mijn hand te zweven 
en die tegelijkertijd te omvatten. Het enige wat ik op dat moment 
kon bedenken, was dat ze een uitstekende zakkenroller zou zijn, 
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maar ze was niet voornemens om iets te verdonkeremanen – ik 
controleerde later mijn zakken – en haar blik was warm en kalm. 

‘Mijnheer Larsson, u bent voor de kaarten geboren, en hier in 
mijn vertrekken zult u er uw voordeel mee kunnen doen. Ik denk 
dat we nog vele spelletjes voor de boeg hebben.’

De warmte van die triomf kroop van top tot teen door me heen, 
en ik weet nog dat ik haar handen naar mijn lippen bracht om onze 
verbondenheid met een kus te bezegelen.

Die kaartavond luidde het begin in van twee jaar uitzonderlijk 
veel geluk aan de speeltafels, en leidde me mettertijd naar het oc-
tavo, een aan mevrouw Mus voorbehouden vorm van waarzeggerij, 
waarvoor ze een achttal kaarten koos uit een oud, mysterieus kaart-
spel dat verschilt van elk ander dat ik ooit gezien heb. In tegenstel-
ling tot de vage kronkels van de zigeunerinnen op het marktplein 
werd haar exacte methode geïnspireerd door haar visioenen en wees 
ze acht mensen aan die een gebeurtenis teweeg zouden brengen die 
in een visioen tot haar kwam; een gebeurtenis die een transformatie 
zou inleiden, een wedergeboorte voor de zoeker. Natuurlijk impli-
ceert een wedergeboorte ook een dood, maar daarover werd nim-
mer gerept wanneer de kaarten gelegd werden.

De avond eindigde met een reeks dronkenmanstoosten: op ko-
ning Gustaaf, op Zweden en op de stad waarvan ik hield. ‘Op de 
Stad,’ zei mevrouw Mus, en ze tikte haar glas klinkend tegen dat 
van mij, waarbij de amberkleurige vloeistof op mijn hand spatte.

‘Op Stockholm,’ antwoordde ik met een stem die dik was van 
emotie. ‘En op het gustaviaanse tijdperk.’
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Hoofdstuk twee

twee fantastische jaren  
en een verschriKKelijKe dag

Bron: E.L.

binnen zes maanden na mijn eerste bezoek speelde ik me een weg 
naar de positie van partner van mevrouw Mus. Ze zei dat ze slechts 
twee spelers kende met mijn behendigheid: de ene was zijzelf en de 
andere was dood. Dat was een compliment, geen waarschuwing.

Als mevrouw Mus af en toe vals speelde – en dat deed iedereen 
– gebruikte ze zelden de gebruikelijke vormen van oplichterij, zoals 
het markeren van de kaarten met een vouwtje of een teken, en 
evenmin begunstigde ze het huis overmatig, dus beschouwden de 
spelers haar etablissement als elegant en betrouwbaar. Ze had een 
manier van blind schudden die bijna niet waarneembaar was, en ze 
had een foefje om met één hand te couperen waar ze mee wegkwam 
als een onschuldig melkmeisje. Alleen in noodsituaties gebruikte ze 
een vals spel kaarten dat al geprepareerd was, en ze kon in een oog-
wenk een kaart in haar handpalm laten verdwijnen en vervangen.

Soms was ons bedrog niet bedoeld om te winnen, maar wilden 
we ervoor zorgen dat een onwelkome speler uit vrije wil het speel-
lokaal verliet. Dan gebruikten we een tactiek die zij een zetje noem-
de. Mevrouw Mus maakte me duidelijk om welke speler het ging. 
Dan zette ik bescheiden bedragen in en legde mijn kaarten zo dat 
die speler verloor, ongeacht de uitkomst voor mezelf. Ik verloor veel 
meer dan ik won, en niemand verdenkt een verliezer van vals spe-
len. Na één, hooguit twee van dit soort avonden begrepen kruimel-
dieven de hint en kwamen niet meer terug. Bij spionnen duurde 
het langer omdat dat zelf geen spelers waren, maar ook zij dropen 
uiteindelijk af. Mevrouw Mus beloonde mijn heimelijke mede-
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plichtigheid door mijn verliezen ruimschoots te compenseren en de 
exclusieve flessen uit haar kelder met me te delen. 

Geheel volgens haar eerste voorspelling had ik, na een jaar van 
mevrouw Mus’ tedere zorg, genoeg geld verdiend om me een posi-
tie te verschaffen als Sekretaire bij het douane- en accijnskantoor, 
een schier onmogelijke promotie voor iemand die uit het niets 
kwam. Als familie had ik slechts wat hardvochtige, huichelachtige 
boeren uit Småland, maar onze wegen waren lang geleden eens en 
voor altijd gescheiden. De enige groep waar ik bij hoorde was de 
onofficiële broederschap die in de Stad bekendstond als de Orde 
van Bacchus, een vrijgevig, emotioneel clubje dat met elkaar kon 
lachen en huilen en vaak vastbesloten was om te zingen, al waren ze 
te dronken om op hun benen te staan en te arm om hun drankje te 
betalen. Voor het lidmaatschap moest je behoorlijk wat tijd in de 
zevenhonderd taveernes van Stockholm doorbrengen, en minstens 
tweemaal met je gezicht omlaag in de goot worden aangetroffen 
door hun hogepriester: componist en genie Carl Michael Bellman. 
Uiteindelijk bleek deze broederschap een veel te grote aanslag te 
plegen op zowel mijzelf als mijn portemonnee, dus bracht ik mijn 
vrije avonden door met kaarten. Als ik niet aan de tafels te vinden 
was, zat ik thuis voor de spiegel te oefenen. Mijn toewijding verste-
vigde mijn band met mevrouw Mus en mijn geluk bleef groeien.

In het voorjaar van 1791 had ik het gevoel dat ik iedereen in de 
Stad op zijn minst van gezicht kende; van de hoeren uit de Bag-
gensstraat tot de edellieden die hun klandizie vormden. Zij kenden 
mij echter niet, daar zorgde ik wel voor. Het was in mijn vakmatige 
en persoonlijke belang dat ik uitermate gemakkelijk te vergeten 
was, waardoor ik aan verwikkelingen, verplichtingen en af en toe 
wraak ontsnapte. Mijn rode Sekretairemantel opende deuren en 
portemonnees, en een flink aantal zachte, bleke dijen. Naast mijn 
salaris ontving ik een percentage van de verkoop van alle geconfis-
queerde goederen en was ik in staat een uitstekende wijncollectie te 
‘importeren’, evenals fraaie Italiaanse laarzen en andere huishoude-
lijke artikelen voor de nieuwe kamers die ik betrok in de Kleerma-
kerssteeg in het centrum van de Stad. Ik verscheen om twaalf uur 
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op kantoor om papierwerk op te bergen en opdrachten te ontvan-
gen, ging om drie uur met mijn collega’s koffiedrinken in De Zwar-
te Kat, en vertrok vervolgens naar huis voor een bescheiden maal-
tijd en een dutje voordat ik eropuit ging. Mijn hoofdtaak was het 
ontmaskeren van smokkelaars en het inspecteren van verdachte la-
dingen, werk dat meestal ’s nachts in dokken en pakhuizen plaats-
vond. Ik bracht veel tijd door met het vergaren van informatie in 
koffiehuizen, herbergen en taveernes waarvan er her en der in de 
Stad al net zoveel te vinden waren als vrolijke lantaarns, en ik 
mengde me onder dames en heren van alle rangen en standen. Het 
was de ideale baan voor een vrijgezel, en al helemaal voor een kaart-
speler die gewiekst was in het interpreteren van gezichten en geba-
ren en het ruiken van bedrog.

Toen verscheen er een barstje in mijn volmaakte leven.
Het was een prachtige maandag in juni, Tweede Pinksterdag. De 

Superieur van de douane, een vreselijk vrome man met een zure 
adem, riep me meteen bij zich in zijn kantoor. Hoewel ik de zon-
dagsdiensten bijwoonde (aangezien je beboet werd als je dat niet 
deed), beweerde de Superieur dat dat niet voldoende was voor een 
man die zijn tijd doorbracht in het gezelschap van dronkaards, die-
ven, gokkers en vrouwen van lichte zeden. Ik merkte op dat dit deel 
uitmaakte van mijn taak en voegde eraan toe dat de Verlosser zelf 
ook in dat soort gezelschap had verkeerd. De Superieur fronste zijn 
voorhoofd. ‘Maar dat was niet het enige gezelschap waarin hij ver-
keerde,’ zei hij, terwijl hij zijn handen gevouwen op zijn bureau 
legde. ‘Mijnheer Larsson, er bestaat een menselijk antidotum tegen 
het gif waarmee u zich omringt.’

Ik was volslagen verbouwereerd. ‘Discipelen?’ vroeg ik.
Hij kreeg een opmerkelijk rode kleur. ‘Nee, mijnheer Larsson. 

Het heilig huwelijk.’ Hij stond op, boog zich over zijn bureau en 
overhandigde me een pamflet met de titel Een pleidooi voor de Hei-
lige Verbintenis. ‘De regering moedigt jonge meisjes aan door mid-
del van de Maagdenloterij. Ik lever mijn bijdrage via een nieuwe 
vereiste voor Sekretaires: het huwelijk. Bisschop Celsius staat er 
voor honderd procent achter. Mijnheer Larsson, u bent de enige 
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Sekretaire die niet eens een verloofde heeft. Ik eis de aankondiging 
van uw verbintenis halverwege de zomer.’

Ik sloeg het pamflet open en deed alsof ik het las, terwijl ik over-
woog om overhaast mijn ontslag in te dienen. Maar al deed ik nu 
mijn voordeel met de kaarten, mijn gewin kon met één verkeerde 
hand verloren gaan, en het gevang wachtte als een valsspeler zijn 
scherpe blik verloor, wat elke valsspeler overkwam. Nee, ik zou 
mijn rode mantel, mijn titel, mijn pas verworven comfort en mijn 
kamers in het hart van de Stad niet opgeven. Met een beetje geluk 
zou ik er ook nog een leuke bruidsschat en een permanente huis-
houdster aan overhouden. Op zijn minst zou de huwelijkse staat 
me binden aan het leven dat ik verheerlijkte. 
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Hoofdstuk drie

het octavo

Bronnen: E.L., mevrouw M., A. Vingström, freule N***, 
freule C. Kallingbad

op elKe hoeK van de straat waren wel koppelaarsters en bemoei-
zuchtige buren die een stuk of tien begerenswaardige meisjes kon-
den noemen; stuk voor stuk arm of hard op weg om ouwe vrijsters 
te worden. Ik stelde plichtmatig een lijst op om aan de Superieur te 
laten zien, maar rekte tijd door uiting te geven aan mijn twijfel over 
een huwelijk dat gespeend was van ware gevoelens. Hij bood aan 
om namens mij navraag te doen in zijn ‘exclusievere’ kringen, maar 
ik twijfelde er niet aan dat die maagden zowel kuis als braaf en saai 
waren. Net toen het erop begon te lijken dat ik dan maar een keuze 
moest maken uit deze treurige mogelijkheden, verscheen Carlotta 
Vingström. Het was een toevallige ontmoeting terwijl ik zakendeed 
met haar vader, een succesvolle wijnkoopman die een in beslag ge-
nomen zending uit Spanje opkocht. Ze had honingkleurig haar, 
een warm perzikkleurige huid en het weelderige figuur  dat voort-
komt uit overvloedig tafelen. De aanblik van Carlotta tussen al die 
flessen en vaten inspireerde me om nog diezelfde dag een ruiker 
voor haar te kopen. Ik zou mijn rode mantel kunnen behouden en 
nog huwelijksgeluk kunnen vinden ook!

Carlotta’s moeder was ongetwijfeld voornemens haar dochter 
een treetje of twee hoger op de sociale ladder te krijgen, maar Car-
lotta schonk me binnen enkele minuten nadat we aan elkaar voor-
gesteld waren een flirterige blik. Ik snelde naar huis om een cor-
respondentie te beginnen, maar de woorden kwamen niet: ik had 
geen idee hoe ik iemand het hof moest maken. Dus liep ik op die 
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zomeravond naar mevrouw Mus’ huis voor een spelletje Boston en 
wat fatsoenlijke port, in de veronderstelling dat de kaarten me wel 
zouden inspireren. Het was zondag, een populaire avond voor bals 
en feestjes, en in de verte hoorde ik een waldhoorn blazen om een 
bacchanaal aan te kondigen. Dat geluid monterde me op en ik 
klom met twee treden tegelijk de stenen wenteltrap op. Mevrouw 
Mus’ dienstmeisje, Katarina, liep naar me toe met de kille neutrale 
blik die ze voor gokkers reserveerde, en ik voegde me bij een tafel 
vol rijke, onervaren spelers. Ik wilde net een winnende Koningin 
leggen, toen mevrouw Mus zich vooroverboog en fluisterde: ‘Mijn-
heer Larsson, een belangrijke mededeling.’ Ik stond beleefd op en 
volgde haar door de zaal.

‘Wat is er mis?’ fluisterde ik, en het viel me op dat ze stevig in 
haar handen kneep. 

‘Er is niets mis. Ik heb een visioen, en als dat een ander aangaat, 
ben ik verplicht het meteen te vertellen.’ Mevrouw Mus zweeg, 
pakte mijn hand en tuurde aandachtig naar mijn handpalm. ‘De 
aanwijzingen zijn ook hier aanwezig.’ Ze keek op en glimlachte. 
‘Liefde en verbondenheid.’

‘Echt waar?’ vroeg ik stomverbaasd.
‘De waarheid is wat ik in mijn visioenen zie. En die is niet altijd 

zo teder. Kom.’ Ze draaide zich om en liep de trap op, en ik volgde 
haar naar haar kamer boven. Net als het speelvertrek waren ook 
hier de gordijnen zwaar en het tapijt dik, maar het rook er minder 
naar tabak en meer naar lavendel, en de temperatuur werd er opzet-
telijk laag gehouden. Het was een intieme, eenvoudig ingerichte 
kamer met alleen een ronde, houten tafel en vier stoelen, een bijzet-
tafel met brandy en water, en twee leunstoelen naast een keramie-
ken kachel van mosgroene tegels. Ik had aanwezig mogen zijn bij 
een stuk of zes waarzegsessies met de kaarten, gewoonlijk wanneer 
een eenzame, timide zoeker graag wilde dat er nog een andere le-
vende ziel bij was. Op één na hadden alle sessies die ik had bijge-
woond frivool geleken. Maar die ene keer verkondigde mevrouw 
Mus dat ze een visioen kreeg, en vroeg ze ons niet naar haar te kij-
ken. Ik kneep mijn ogen dicht, maar voelde een energie in de ka-



het stocKholm octavo | 29

mer en een ernst in mevrouw Mus’ stem waardoor de haartjes op 
mijn armen rechtovereind gingen staan. Een zekere freule N*** 
werd in de meest bloedstollende, onomwonden termen over haar 
lot geïnformeerd. Ze trilde en was bleek toen ze de kamer verliet en 
ze kwam nooit meer terug. Ik maakte mezelf wijs dat het allemaal 
theater was, maar niet veel later kwamen de voorspellingen uit. 
Daarna was ik meer op mijn hoede voor mevrouw Mus’ vaardighe-
den (en minder geneigd om deel uit te maken van haar sessies). 
Maar een visioen van liefde en verbondenheid was een onmisken-
baar positief voorteken. ‘Goed, uw visioen,’ zei ik. ‘Wat was dat?’

‘Uw visioen, mijnheer Larsson. Het kwam vanmiddag door.’ 
Mevrouw Mus nam een slok uit een glas water op het bijzettafeltje. 
‘Ik weet nooit wanneer er een visioen doorkomt, maar na al die 
jaren voel ik wel wanneer het eraan komt. Het begint met een 
merkwaardige, metalige smaak achter in mijn keel, die als een slang 
langs mijn tong omhoog kruipt.’ We gingen aan tafel zitten en ze 
legde haar handen plat op haar bovenbenen, sloot even haar ogen, 
opende ze toen weer en glimlachte. ‘Ik zag een waas van glinsterend 
goud, als munten die dansten op hemelse muziek. Toen versmolten 
ze tot ze één waren, en vormden een gouden pad. Op die weg reisde 
u.’ Ze leunde achterover in haar stoel. ‘U hebt geluk, mijnheer 
Larsson. Liefde en verbondenheid zijn slechts voor weinigen weg-
gelegd.’ Ik voelde de prettige spanning die erbij hoort wanneer vra-
gen en antwoorden samenkomen en vertelde haar over het decreet 
van de Superieur: dat ik een respectabel, getrouwd man moest zijn 
als ik mijn baan bij de douane wilde behouden. ‘Dan was dit visi-
oen geen toeval,’ zei ze.

‘Toch verlang ik niet naar serieuze betrekkingen.’
Ze strekte haar hand uit en legde die op de mijne. ‘Die zijn soms 

moeilijk te vermijden. Mensen komen zonder vragen ons leven 
binnen en blijven zonder uitnodiging bij ons. Ze geven ons kennis 
waar we niet naar op zoek zijn en geschenken die we niet willen. 
Maar desondanks hebben we hen nodig.’ Ze boog zich voorover 
naar een smalle la die verborgen was onder de tafelrand en haalde 
er een pak speelkaarten en een opgerold mousselinen kleed uit.




